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LLEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPA EN
LA NOVA LLEI
El Govern de la Generalitat vol consolidar un model de participació
ciutadana que sigui un referent per a les administracions catalanes i
permeti millorar la qualitat democràtica i les polítiques públiques.
Del Setembre al Novembre de 2022 s’activen dos mecanismes per
participar en la seva elaboració: Consulta Pública prèvia i procés
participatiu

DOS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

CONSULTA
PÚBLICA
PRÈVIA

PROCÉS
PARTICIPATIU

De setembre a novembre
de 2022

De setembre a novembre
de 2022

QUÈ ÉS?
Tràmit obligatori al qual
s’ha de sotmetre la majoria
d’iniciatives normatives del
Govern.

De forma paral·lela a la
consulta pública prèvia,
s’obre un procés participatiu
més ampli per treballar els
continguts de la llei.

PER QUÈ AQUESTS MECANISMES?
El seu objectiu és
contrastar amb la
ciutadania les
problemàtiques
detectades que es volen
resoldre amb la norma i
explicar per què des de
l’Administració es
considera que l’opció de
regular és l’òptima.

Per contrastar el model
de participació ciutadana
de la Generalitat amb els
participants i detectar quin
marc jurídic seria
l'adequat per assolir-lo,
consolidar-lo i garantir-lo.
Per identiﬁcar continguts
de la llei: principis,
modalitats de participació,
garanties i altres
continguts, evitant l’actual
proliferació de normes i
procediments.

SOBRE QUÈ PARLAREM?
La participació versa sobre
el text de la memòria
preliminar que s’obre a
consulta pública prèvia.
La memòria recull:
1

Les problemàtiques identiﬁcades.

2

Els objectius de la iniciativa
legislativa.

3

Possibles solucions, normatives
i no normatives.

El debat s’organitza
en diferents eixos:
1

El compromís institucional.

2 Les regles del joc.
3 Les modalitats participatives
i metodologia.

4 Accessibilitat i diversitat.
5 Necessitats dels municipis petits.

COM PUC PARTICIPAR I FINS QUAN?
A través d’aportacions
en línia.
participa.gencat.cat

A través d’aportacions
en línia.
9 sessions de debat
4 en línia
5 Presencials a
Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona.

participa.gencat.cat

