
 

 

Informe de retorn 
en relació amb la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del 
Codi de finances públiques de Catalunya 

1. El 19 de febrer del 2020 es publica 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 Codi de finances públiques de Catalunya, que finalitzava el 18 
de març de 2020. 

Aquest termini es va suspendre el 14 de març, data en què va entrar en vigor el Reial 
decret 463/2020, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, amb l’objecte de no perjudicar ni els drets ni els interessos 
de la ciutadania en aquest tràmit participatiu. 

El 23 de maig de 2020 va entrar en vigor el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, que 
va prorrogar l’estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a les 
00.00 del 7 de juny de 2020. L'article 9 d'aquest Reial decret preveia, amb efectes des 
de l'1 de juny de 2020, que el còmput dels terminis administratius suspesos es 
reprengués o, si escau, es reiniciés perquè així ho ha previst una norma amb rang de llei 
aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i de les pròrrogues consecutives. 

Per tant, a partir de l’1 de juny, es va reprendre el còmput del termini de 4 dies que, com 
a conseqüència de la suspensió, restava pendent per finalitzar el tràmit d’informació 
pública. Així, va finalitzar aquest termini el dia 5 de juny. 

2. L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de 
les finances públiques de Catalunya i identificar aquells àmbits sobre els quals existeixi 
major interès en rebre aportacions. 

La iniciativa legislativa pretén dotar de major seguretat jurídica a la regulació vigent en la 
mesura que persegueix: 

 Adaptar la Llei de finances públiques vigent a la realitat i als mitjans actuals, 

 Disposar d’un marc jurídic de les finances clar i coherent, i que faciliti la seva 
actualització àgil, 

 Reforçar la seguretat jurídica, 

 Garantir que es dona una resposta àgil a determinades necessitats en un context 
de pròrroga pressupostària i reduir-ne els terminis per adoptar decisions, 

 Facilitar el control de les entitats del sector públic de la Generalitat, 

 Millorar la coordinació amb les entitats del sector públic institucional, 

 Establir els principis i els criteris de l’avaluació de les polítiques públiques de 
l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, 

 Incidir en l’estratègia de lluita contra la corrupció i en l’enfortiment de la integritat.  

3. Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin 
oportunes en relació amb la regulació de les finances públiques de Catalunya, es 
proposen les qüestions següents:  



  

 Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no 
s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la 
Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu 
vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la 
documentació?  

 S’haurien de preveure altres objectius diferents? 

 Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les 
alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants? 

Valoració quantitativa de la participació 

A efectes de la participació ciutadana i consulta pública prèvia, el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha fet difusió de la consulta sobre l'elaboració de 
l'Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya, mitjançant el portal 
“Participa.gencat.cat”. 

Des del punt de vista quantitatiu, no s’ha rebut cap proposta en aquesta consulta prèvia. 

Sense perjudici de l’anterior, es preveu iniciar l’elaboració de l'elaboració de l'Avantprojecte 
de llei del Codi de finances públiques de Catalunya, per tal d’assolir els objectius indicats 
prèviament. 

Barcelona, 

 

 

 

Albert Castellanos Maduell 
Secretari General 
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