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ACTIVITAT LEGISLATIVA DEL GOVERN 
 
Projectes de llei 

Dep. Disposició normativa Data aprovació 
projecte 

Estat 

ECO Llei 1/2013 del tipus impositiu aplicable a les transaccions 
patrimonials oneroses de béns immobles 

 Aprovat el 3 de juliol de 
2013 

PRE Projecte de llei d'acció exterior de Catalunya 27/08/13 Tràmit parlamentari 
GRI Projecte de llei de governs locals 30/07/13 Tràmit parlamentari 
ECO Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 

crèdit 
23/01/13 Tràmit parlamentari 

ECO Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics i d’establiments de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc 

30/07/13 Tràmit parlamentari 

ECO Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014 

05/11/13 Tràmit parlamentari 

ECO Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic 

05/11/13 Tràmit parlamentari 

BSF Projecte de llei d’accessibilitat 29/01/13 Tràmit parlamentari 
BSF Projecte de llei del voluntariat 10/12/13 Tràmit parlamentari 
EMO Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010 del 20 de juliol, 

del Codi de Consum de Catalunya 
26/02/13 Tràmit parlamentari 

EMO Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els 
productes 

23/07/13 Tràmit parlamentari 

JUS Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals 

02/07/13 Tràmit parlamentari 

JUS Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi Civil de Catalunya, i de modificació de la Llei 
10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les successions 

22/10/13 Tràmit parlamentari 

JUS Projecte de llei del Protectorat de les Fundacions i les 
Associacions declarades d’utilitat pública 

17/12/13 Tràmit parlamentari 

 



2 
 

 

ACTIVITAT LEGISLATIVA DEL GOVERN 
 
Decrets llei 

 

 
 

Disposició normativa 

PRE Decret llei de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa 

GRI Decret llei de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la 
Generalitat 

ECO Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni 

ECO Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària 

ECO Decret llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats financeres (aprovat el 18 de desembre i 
que ara s’està tramitant com a projecte de llei) 

ECO Decret llei pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finances a constituir una societat anònima 
perquè actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen determinats preceptes del Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre 

JUS Decret llei de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions 

JUS Decret llei sobre el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del 
personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya 

 


