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Annex  
 
Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020 
 

1. Noves iniciatives normatives 
 

Departament de la Presidència 

 
 
1) Avantprojecte de llei de procediment d'elaboració de normes 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar la normativa d'elaboració de disposicions amb la finalitat d'agilitzar la tramitació 
del procediment, incrementar-ne la transparència i reforçar la qualitat de les avaluacions d'impacte 
normatiu per tal de millorar la presa de decisions. 
 
2) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar i adaptar les normes de funcionament del Consell Tècnic a fi de millorar el procés 
de presa de decisions.  
 
3) Avantprojecte de llei de recuperació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: impulsar diverses lleis suspeses pel Tribunal Constitucional el 2018 i dotar-se d’un marc 
legal compatible amb la jurisprudència constitucional. 
 
4) Projecte de decret de modificació del Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s'aprova 
el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: actualitzar el reglament per incorporar les innovacions tecnològiques i altres millores 
detectades per l’experiència de funcionament.  
 
5) Projecte de decret de modificació del Decret 215/2000, de 26 de juny, de desplegament 
reglamentari de la Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: adequar l'estructura organitzativa per a un millor funcionament de l'entitat. 
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6) Projecte de decret de modificació del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la 
denominació, els símbols i el Registre del sector públic local de Catalunya, en concret pel que 
fa al títol II d’aquesta disposició relatiu als símbols dels ens locals 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: regular els símbols i el Registre del sector públic local. 
 
7) Projecte de decret de modificació del Decret 234/1994, de 13 de setembre, pel qual es regulen 
els mèrits que corresponguin al coneixement de les especialitats de l'organització territorial i 
de la normativa autonòmica en els concursos de funcionaris d'Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: modificar els mèrits dels concursos de funcionaris dels ens locals amb habilitació estatal. 
 
8) Projecte de decret de modificació del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2019 

 
Objectius: facilitar el reconeixement laboral dels presidents de les entitats esportives i assolir una gestió 
més professionalitzada d’aquestes entitats.  
 
9) Projecte de decret de modificació del Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 

 
Objectius: fer més participatiu el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, integrant-hi el nombre 
més ampli possible d'entitats civils, i millorar el funcionament de la presa de decisions. 
 
10) Projecte de decret de desplegament del règim sancionador de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva de dones i homes 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 

 
Objectius: desplegar l'article 60 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, que preveu el règim sancionador.
  
11) Projecte de decret de derogació de normativa obsoleta 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: disposar de forma progressiva d’un marc normatiu més clar i cert, a partir de la depuració 
de decrets i ordres obsolets. 
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Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 

 
1) Avantprojecte de llei de finances públiques 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: adaptar a la realitat i els mitjans actuals la Llei de finances públiques vigent. 
 
2) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris 
  
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: permetre una competència efectiva entre les empreses, assegurar un grau més gran 
d’informació sobre l’oferta de serveis funeraris per als usuaris i reforçar la seguretat jurídica amb un 
marc normatiu més clar i harmonitzat. 
 
3) Avantprojecte de llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2021 

 
Objectius: abordar de forma integral i homogènia la regulació dels béns de la Generalitat de Catalunya 
i dels seus organismes públics, tenint en compte el principi d'eficiència com a principi rector. Reduir 
els recursos destinats a la despesa immobiliària, per tal de poder-los destinar a altres polítiques 
públiques prioritàries. 
 
4) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en 
relació amb l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica 
(conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat) 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: garantir la seguretat jurídica tot aclarint aspectes que generen o poden arribar a generar 
dubtes interpretatius i articular una gestió tributària més senzilla i àgil.  
 
5) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: aportar una més gran seguretat jurídica pel que fa a la configuració dels elements 
considerats improductius i regular els aspectes de gestió del tribut. 
 
6) Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: gravar les emissions d'òxids de nitrogen (NOx) durant les maniobres d'atracament i durant 
l'estada del vaixell al moll (disposició final dotzena de la Llei del canvi climàtic). 
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7) Avantprojecte de llei de l'impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb 
efecte d'hivernacle 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: crear un impost per a modificar conductes que comporten externalitats negatives sobre el 
medi ambient (disposició addicional onzena de la Llei del canvi climàtic). Les activitats afectades 
serien: les que tenen instal·lacions dins el marc del règim de comerç de drets d’emissió de la UE 
(Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 d'octubre)  i  les instal·lacions que 
estan sotmeses al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental (annex I.1 de la Llei 20/2009, encara que no 
tinguin instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE). 
 
8) Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: fixar el contingut del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 
 
9) Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 
2020 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
necessàries per tal de completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
a l'exercici 2020. 
 
10) Projecte de decret pel qual s'aprova l'Estatut de règim intern del Consell Fiscal de Catalunya, 
i s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'assessors fiscals de 
Catalunya i el Codi de conducta i de bones pràctiques dels assessors fiscals registrats 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: desenvolupar el Consell Fiscal en compliment del previst al Codi Tributari. 
 
11) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'unitats de control intern del sector 
públic 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: determinar les funcions, les competències, l'abast i els criteris del control intern de les 
entitats amb participació majoritària, tenint en compte els factors rellevants que puguin afectar els 
aspectes econòmics i financers de l'entitat (article 71.3 de la Llei de finances públiques). 
  
12) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la funció interventora 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 
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Objectius: adequar el reglament de la funció interventora -Decret 133/1985, del 25 d'abril- a les 
modificacions de la Llei de finances públiques. 

13) Projecte de decret per l’aprovació del Pla de l'estratègia de contractació pública 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: aprovar l'estratègia de contractació pública, en desenvolupament del que estableix l'article 
334 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
14) Projecte de decret de procediment d’autorització per a l’accés a dades confidencials amb 
finalitats científiques emparades pel secret estadístic i de creació del Comitè de Govern de la 
Informació 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: establir les condicions d'accés i utilització de dades confidencials emparades pel secret 
estadístic per part d'investigadors i entitats públiques dedicades al disseny, anàlisi i avaluació de 
polítiques públiques amb finalitats científiques i per a la definició i anàlisi de polítiques públiques. 
 
15) Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2020 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: concretar les actuacions estadístiques a elaborar durant l'any 2020 en desplegament de la 
Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. 
 
16) Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el 
Reglament de màquines recreatives i d'atzar 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: modificar aspectes puntuals de determinat tipus de màquines. 
 
17) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de les loteries de la Generalitat, 
organitzades i comercialitzades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: unificar la regulació de totes les loteries de la Generalitat de Catalunya i flexibilitzar 
l’adaptació de la normativa en matèria de loteries a les necessitats comercials que es detectin en cada 
moment. 
 
18) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'una nova loteria associativa i es 
modifica el Decret 240/2004, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i 
dels criteris aplicables a la seva planificació 
 
Consulta pública prèvia: Inici de tramitació: Aprovació pel Govern: 
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ja s’ha realitzat 1r semestre 2019 1r semestre 2020 

 
Objectius: obtenir ingressos per al Tresor de la Generalitat de Catalunya a fi de ser destinats a 
polítiques socials, a través d’una nova loteria associativa. 
 

 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

 
1) Projecte de decret de reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: fomentar i enfortir les comunitats catalanes a l’exterior; permetre que puguin ser 
beneficiàries dels serveis, ajuts i les prestacions que estableix la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la 
comunitat catalana a l’exterior, mitjançat la previsió dels requisits i del procediment que cal seguir per 
poder ser reconegudes oficialment. 
 
2) Projecte de decret de regulació del Consell de la Catalunya Exterior 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: facilitar el funcionament i organització del Consell de la Catalunya Exterior com a òrgan 
assessor i col·legiat de consulta i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les 
comunitats catalanes a l’exterior, així com la seva funció de representació de la Catalunya exterior, en 
compliment de la Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l’exterior. 
 

 

Departament d’Interior 

 
1) Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: integrar en una única regulació la Policia de Catalunya, constituïda per tots els cossos de 
policia de les Institucions de Catalunya, la qual ha de substituir les lleis vigents de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra i de les policies locals, en el marc del sistema de seguretat pública.  
 
2) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1er semestre 2020 

 
Objectius: revisar la norma en els àmbits de segona activitat, règim disciplinari, incompatibilitats, pla 
de carrera, accés, promoció i provisió, sens perjudici que aquestes modificacions s'integrin en la futura 
Llei del sistema de policia de Catalunya. 
 
3) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció i de salvaments de Catalunya 
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Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: adequar la llei a la realitat social del cos de Bombers de la Generalitat. 
 
4)  Avantprojecte de llei de protecció civil de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: modificar i actualitzar la vigent Llei de protecció civil, en el marc del sistema de seguretat 
pública, tenint en compte la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
protecció civil i  emergències. 
 
5) Projecte de decret pel qual s'estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les 
persones membres del cos de Mossos d'Esquadra 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: establir un nou règim en matèria de llicències, permisos i vacances dels membres del cos 
de Mossos d’Esquadra, com a cos operatiu, ateses les darreres modificacions de normativa en matèria 
de funció pública així com la legislació específica.  
 
6) Projecte de decret pel qual s'estableix la regulació en matèria de protecció de riscos laborals 
del cos de Mossos d’Esquadra 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: establir el règim regulatori en matèria de prevenció de riscos laborals aplicable al cos de 
Mossos d'Esquadra. 
 
7) Projecte de decret pel qual s'estableix la regulació en matèria de protecció de riscos laborals 
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: establir el règim regulatori en matèria de prevenció de riscos laborals aplicable al cos de 
Bombers de la Generalitat. 
 
8) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació 
de la situació administrativa especial de segona activitat del cos de Mossos d'Esquadra 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: adequar el règim actualment vigent d'acord amb els pronunciaments jurisprudencials. 
 
9) Projecte de decret pel qual s'aprova la jornada i horari dels membres del cos de Mossos 
d'Esquadra 
 



  

8 
 

Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: disposar d’un nou règim de la jornada i horari dels membres del cos de Mossos d’Esquadra 
actualitzat, d’acord amb les darreres modificacions en matèria de funció pública i la legislació 
específica.  
 
10) Projecte de decret sobre normes reguladores de les eleccions sindicals dels representants 
del cos de Mossos d'Esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar les normes que regulen el sistema per a l’elecció dels representats dels membres 
del cos de Mossos d’Esquadra per solucionar les mancances actuals del vot per correu i reconèixer el 
Consell de la Policia com a òrgan de negociació del cos. 
 
11) Projecte de decret d'aprovació del Reglament d'accés, promoció i provisió de llocs de treball 
del cos de Mossos d'Esquadra 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: disposar d’un nou reglament del cos de Mossos d’Esquadra en una matèria no 
específicament prevista actualment, com és l'accés en matèria de promoció (i carrera professional del 
cos) i provisió de llocs de treball; i adequar-lo pel que fa als tipus de llocs, formes d'accés, formes de 
provisió i regulació de la promoció interna. 
 
12) Projecte de decret sobre jornada i horari, carrera professional i mobilitat interadministrativa, 
negociació i representació sindical, i modificació de la situació de segona activitat del cos de 
Bombers de la Generalitat 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: adaptar la normativa reglamentària de desenvolupament de la Llei 5/1994, de 4 de maig. 
 
13) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el 
catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: modificar de forma puntual el catàleg i valorar el desplegament de la posada en 
funcionament de les entitats col·laboradores de l'Administració. 
 
14) Projecte de decret de regulació de les mesures mínimes de seguretat i protecció que s'han 
de complir a les platges de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 
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Objectius: establir una normativa específica en relació amb les mesures a adoptar a les platges, ateses 
les competències sobre emergències de la Generalitat de Catalunya, però també les tasques sobre 
salvament i rescats per part dels diferents actors i administracions, especialment, en l’àmbit local. 
 
15) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova 
el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: modificar la regulació de les associacions del voluntariat en matèria de protecció civil, tot 
potenciant la seva funció, que s’ha integrar amb les competències i accions que duen a terme els 
ajuntaments arreu del territori i ha de formar part del sistema de protecció civil de Catalunya. 
 
16) Projecte de decret sobre imatge corporativa, identificació visual i distincions dels policies 
locals, així com creació del Registre de policies locals i vigilants municipals i regulació de les 
juntes locals de seguretat 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: elaborar un decret en relació amb la imatge corporativa, la identificació visual i les distincions 
dels policies locals. 
 
17) Projecte de decret sobre el règim d'accés i formació del vigilants municipals 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de la tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: regular el règim jurídic del vigilants municipals atesa l'absència de normativa en aquesta 
matèria. 
 
18) Projecte de decret de modificació del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de la tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: afrontar la problemàtica generada en matèria d’accés, atesos els costos que han d’assumir 
els ens locals en matèria de formació per a l’accés, com també reglamentar i concretar les condicions 
en què es pot exercir la mobilitat del agents de policia local entre ajuntaments, sens perjudici del seu 
dret a la carrera professional i a la promoció. 
 
19) Projecte de decret de creació de la Comissió de Relacions amb entitats, centres i 
professionals de seguretat privada i de la Comissió de relacions amb les organitzacions 
sindicals en l'àmbit de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: desenvolupar les previsions de la Llei 10/2007, de 30 de juliol. 
 
20) Projecte de decret reestructuració del Departament d'Interior 



  

10 
 

 

Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: adequar l’estructura organitzativa del Departament d'Interior. 
 
21) Projecte de decret de regulació del procediment per tramitar les reclamacions sobre la base 
del principi d'indemnitat 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: regular el procediment per tramitar les reclamacions d’acord amb el principi d'indemnitat. 
 

 

Departament d’Educació 

 
1) Projecte de decret de regulació dels concerts educatius 
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objectius: reformular els concerts educatius per tal d'adaptar-los a les necessitats educatives actuals, 
que ofereixin coeducació i que satisfacin les necessitats d'escolarització del territori.  
  
2) Projecte de decret de regulació dels serveis educatius 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar el funcionament i serveis complementaris dels equips multiprofessionals que 
donen suport i assessorament als professors i alumnes (i les seves famílies) del sistema educatiu. 
 
3) Projecte de decret de regulació d'admissió dels alumnes als centres 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: millorar els mecanismes d'admissió de l'alumnat als centres per tal de reduir la segmentació 
escolar.  
 
4) Projecte de decret que regula l’Institut Obert de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: potenciar l’Institut per convertir-lo en un centre de formació permanent, com a laboratori 
d’innovació i recerca educativa, amb un ús intensiu i extensiu de la tecnologia i de les metodologies 
associades.  
 
5) Projecte de decret de l’oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen 
ensenyaments no reglats de música i dansa 
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Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: actualitzar la normativa vigent pel que fa als requisits d’aquest tipus de centres i l’oferta 
formativa que ofereixen. 
 
6) Projecte de decret de regulació de la inspecció 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: actualitzar la normativa vigent pel que fa a la inspecció educativa, definint un model 
d’inspecció de millor eficiència en el desenvolupament de les seves funcions i a la millora del sistema 
educatiu.  
 
7) Projecte de decret de regulació del 0-3 
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: revisar, actualitzar i redefinir, si escau, el procediment de creació i d’autorització 
administrativa dels centres que acullen infants entre els 0 i els 3 anys, així com els requisits mínims 
que han de complir quant al nombre i la qualificació dels professionals, als espais i a les instal·lacions 
on es produeix l’acció educativa, o el nombre màxim d’infants per unitat. 
 

 

Departament de Salut 

 
1) Avantprojecte de llei sobre addiccions 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: actualitzar la norma de l’any 1985 i les successives modificacions per adaptar-la als nous 
patrons de consum, les noves substàncies i les addiccions sense substància, amb nova visió de salut 
pública. També abordar la regulació de les associacions de consumidors de cànnabis dins d’un marc 
legal compatible amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, vist que la Llei 13/2017, de 6 de 
juliol, ha estat anul·lada. 
 
2) Avantprojecte de llei pel qual es regula el règim sancionador aplicable a les entitats 
prestadores d’activitats de formació continuada 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: regular el règim sancionador de les entitats prestadores d’activitats de formació continuada. 
 

3) Projecte de decret de delimitació territorial de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris 
del Servei Català de la Salut 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 



  

12 
 

 
Objectius: delimitar territorialment les regions sanitàries i els sectors sanitaris del Servei Català de la 
Salut. 
 
4) Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a 
l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes 
sanitaris, per part de les infermeres i els infermers 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: regular les condicions per a dur a terme la indicació, ús i autorització de la dispensació de 
medicaments i productes sanitaris, d’acord amb protocols o guies de pràctica clínica assistencial. 
 
5) Projecte de decret pel qual es regula el reconeixement del desenvolupament professional 
continu 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: establir el procediment per regular el reconeixement del desenvolupament professional 
continu dels professionals sanitaris, com a procés de validació periòdica de les competències dels 
professionals. 
 
6) Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització 
de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: desenvolupar determinats aspectes de la Llei 9/2017, del 27 de juny (criteris d’arrelament, 
criteris per farmàcia gratuïta, catalans a l’estranger). 
 
7)  Projecte de decret pel qual es creen el Comitè Científic Assessor de Malalties Transmissibles 
Emergents d’Alt Risc i el Comitè d’Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents 
d’Alt Risc 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: crear els òrgans d’assessorament (CCAMTE) i d’anàlisi i seguiment (CASMTE) de les 
malalties transmissibles emergents d’alt risc, per fer front a noves malalties emergents i emergències 
de salut pública. 
 
8) Projecte de decret pel qual es regula l’accés telemàtic a la informació i a determinats serveis 
de salut mitjançant l’espai digital “La meva Salut” 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular el portal d’accés digital a la carpeta de salut “La meva Salut” com a espai digital 
personal que conté informació de salut accessible al ciutadà i com a espai d’interacció amb el sistema 
sanitari. 
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9) Projecte de decret pel qual es regula el transport sanitari per carretera 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular el procediment de certificació tecnicosanitària dels vehicles de transport sanitari per 
carretera. 
 
10)  Projecte de decret de reestructuració del Departament de Salut 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: adaptar l’estructura orgànica del Departament de Salut a la Llei de creació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
 
11) Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: desplegar l’estructura de l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) de Catalunya: òrgans de 
govern, participació i assessorament i estructura orgànica. 
 
12) Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris aplicables a la 
preparació i lliurament dels sistemes personalitzats de dosificació de medicaments en les 
oficines de farmàcia de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: establir els requisits tecnicosanitaris aplicables a la preparació i lliurament dels sistemes 
personalitzats de dosificació de medicaments a les oficines de farmàcia. 
 
13) Projecte de decret d’actualització de la normativa de desenvolupament de la Llei 31/1991, 
de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: refondre i actualitzar la normativa reguladora del procediment d’autorització, modificació, 
trasllat i tancament d’oficines de farmàcia i d’obtenció de la seva titularitat. 
 
14) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 407/2006, de 24 d’octubre, de creació del 
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de 
formació continuada, i el Decret 23/2009, de 17 de febrer, de modificació de l’anterior 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: modificar la regulació dels consells tècnics del Consell Català de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries i regular el règim d’auditories.   
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15) Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació professional en matèries 
sanitàries amb incidència en la salut de les persones 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: unificar la regulació de la formació de contingut sanitari en l’exercici de diverses pràctiques 
professionals amb incidència a la salut. 
 
16) Projecte de decret de sanitat mortuòria 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria per adequar-lo a la realitat 
sociocultural, tecnològica i administrativa d’avui en dia. 
 
17) Projecte de decret pel qual es crea el Registre Sanitari d’Empreses i Establiments Sanitaris 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: desplegar reglamentàriament el Registre d’acord amb el que estableix la Llei 18/2009, del 
22 d’octubre, de salut pública, i establir els requisits mínims per a la inscripció en els registres 
municipals dels establiments de venda al detall.  
 
18) Projecte de decret pel qual es crea el Registre oficial d’establiments i serveis biocides de 
Catalunya i de modificació del Decret 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre 
oficial d’establiments i serves plaguicides 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: adequar el Decret 149/1997, de 10 de juny, a la normativa bàsica i actualitzar el seu 
contingut. 
 
19) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels 
residus sanitaris 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: modificar l’article 11 del Decret 27/1999, de 9 de febrer, per possibilitar la presentació 
telemàtica de la documentació. 
 
20) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: adaptar la normativa aplicable a les piscines al progrés tècnic i científic i a la normativa 
bàsica estatal. 
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21) Projecte de decret de modificació del Decret 37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el 
mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: adequar la composició i funcions del Comitè de Direcció del Mapa al nou organigrama del 
Departament de Salut. 
 
22) Projecte decret de modificació del Consell de Pacients de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: ampliar i fomentar la participació de les entitats de pacients, i donar participació al territori 
mitjançant la creació de comissions territorials en les regions sanitàries. 
 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
1) Avantprojecte de llei sobre aeronàutica 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2021 

 
Objectius: adaptar el marc vigent a Catalunya en matèria d’infraestructures aeroportuàries a la realitat 
present i futura del sector, tant pel que fa aeroports com aeròdroms i heliports, i determinar el model 
de gestió i d’organització administrativa més eficient. 
 
2) Avantprojecte de llei de transport terrestre de viatgers 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: assolir un sistema de servei públic de transport sostenible i eficient, mitjançant la fixació 
d’un marc contractual d’aquest servei públic amb un principi de mínima intervenció que fomenti la 
col·laboració pública privada i, alhora, garanteixi els drets i deures de les persones usuàries.  
 
3) Avantprojecte de llei de muntanya 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019  

 
Objectius: ordenar l’aplicació de la política de muntanya a Catalunya, a partir de la promoció de 
l’activitat econòmica per fixar la població de les àrees de muntanya, la promoció dels actius territorials 
i l’adaptació dels serveis públics a la realitat d’aquestes zones. 
 
4) Avantprojecte de llei de restauració d’activitats extractives  
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 
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Objectius: actualitzar la normativa antiga sobre intervenció ambiental en la restauració de les activitats 
extractives. 
 
5) Avantprojecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: incorporar a la normativa catalana la regulació prevista a les noves directives de la UE sobre 
residus, i en concret, preveure mesures sobre els residus d’envasos, els abocadors, els residus 
d'aparells elèctrics i electrònics, els vehicles al final de la seva vida útil, i els residus de piles i 
acumuladors. 
 
6) Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental de plans i programes 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: adaptar la normativa als requeriments de la llei bàsica estatal (Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental) i millorar determinats aspectes de la regulació, a la vista de 
l’experiència en l’aplicació de la norma. 
 
7) Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: regular les activitats de taxi i de lloguer de vehicles amb conductor, preveient mesures per 
la modernització i la flexibilització del sector del taxi, i la convivència entre ambdues activitats en un 
entorn més obert i competitiu.  
 
8) Avantprojecte de llei pel qual es modifica el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: regular el nou model de sanejament i complementar aspectes relacionats amb abastament 
i determinats continguts complementaris. 
 
9) Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats industrials 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: millorar i actualitzar la regulació de la intervenció ambiental de les activitats industrials. 
 
10) Avantprojecte de llei del patrimoni natural i la biodiversitat 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 
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Objectius: actualitzar i incorporar a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, que pràcticament 
no ha estat actualitzada des què es va promulgar, la normativa comunitària i els coneixements, criteris 
i procediments actuals. 
 
11) Avantprojecte de llei d’infraestructures de mobilitat 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: modernitzar i adaptar a les noves situacions l'antiga Llei de carreteres, amb una visió que 
englobi el conjunt d'infraestructures, que permeti incorporar noves maneres i processos per tramitar 
els plans, estudis i projectes; impulsar la innovació i les eines de gestió, i flexibilitzi i clarifiqui criteris 
de definició de diferents aspectes urbanístics i de protecció vigents a l'actualitat. 
 
12) Projecte de decret legislatiu per aprovar un Text refós en matèria de dret a l’habitatge 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: refondre articulats de diferents normes aprovades en matèria d'habitatge. 
 
13) Projecte de decret de protecció dels animals  
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: desenvolupar parcialment la Llei de protecció dels animals per actualitzar la regulació dels 
nuclis zoològics i del registre d’animals de companyia. 
 
14)  Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre dels acords de custòdia del territori 
de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: sistematitzar els acords de custòdia subscrits entre els propietaris de terrenys amb valors 
ambientals i les entitats de custòdia per poder extreure’n informació rellevant en vista al 
desenvolupament de polítiques públiques. 
 
15) Projecte de decret sobre atorgament del distintiu de qualitat ambiental per a productes i 
serveis 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: adaptar el distintiu català als principis d’economia circular i actualitzar el procediment 
administratiu. 
 
16) Projecte de decret de modificació del Reglament regulador del Registre de Sol·licitants 
d'Habitatges de Protecció Oficial 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 
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Objectius: adaptar el funcionament del Registre i el model d'adjudicació dels habitatges de protecció 
oficial al Decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.  
 
17) Projecte de decret de revisió i designació de noves zones vulnerables a la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries 
 
Consulta pública prèvia:  
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: prevenir la contaminació d’aqüífers per nitrats provinents de granges ramaderes i 
d’adobament de sòls, i donar compliment a la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre 
de 1991, que imposa la revisió periòdica i la declaració, si escau, de noves zones vulnerables. 
 
18) Projecte de decret de modificació del Reglament de la planificació hidrològica 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: incorporar normativa comunitària a la regulació de la planificació hidrològica. 

19) Projecte de decret relatiu a l’establiment de metodologies que facilitin el càlcul d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la vulnerabilitat front els impactes del canvi 
climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans i programes 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: definir les metodologies i eines de càlcul d’estimació d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle per poder conèixer l’impacte del desenvolupament d’un pla o programa que estigui sotmès 
al procés d’avaluació ambiental estratègica.  
 
20) Projecte de decret pel que s’estableixen la composició i el règim de funcionament de la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, i el funcionament del Fons Climàtic 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: regular la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental de canvi climàtic i el 
funcionament i la governança del Fons climàtic. 
 
21)  Projecte de decret d’atribució de competències derivades de l’aplicació de normativa bàsica 
estatal en matèria de comercialització d’equips de refrigeració, aire condicionat i bombes de 
calor que continguin gasos fluorats amb efecte d’hivernacle 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: desplegar, dins l’àmbit de les competències de la Generalitat, les obligacions previstes a la 
normativa europea i bàsica sobre gasos fluorats, així com la certificació dels professionals que els 
utilitzen i els requisits tècnics per a les instal·lacions que emeten aquests gasos. 
 
22) Projecte de decret de creació del catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya 
 



  

19 
 

Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: crear un instrument per millorar les polítiques de conservació.   
 
23) Projecte de decret d’aprovació del Reglament del Fons del Patrimoni Natural 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular el nou fons creat per la Llei 4/2017, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017, que atribueix diversos ingressos pressupostaris a les polítiques de conservació. 
 
24) Projecte de decret de tinença i cria d'ocells fringíl·lids 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: adaptar la tinença i cria d'aquestes aus a la normativa comunitària i a criteris de conservació. 
 
25)  Projecte de decret de revisió i actualització del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019  

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar la regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, com a instrument 
que relaciona l’urbanisme amb la mobilitat, adaptant-la a les necessitats presents i futures en aquestes 
matèries. 
 
26) Projecte de decret de modificació del Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven 
les Directrius Nacionals de Mobilitat 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar les Directrius Nacionals de Mobilitat, amb especial atenció a les noves realitats 
derivades de l’aplicació de les tecnologies, de nous sistemes de desplaçament personal i de les 
perspectives de futur en matèria de mobilitat de persones i de logística de les mercaderies. 
 
27) Projecte de decret relatiu a la composició i funcionament de la Taula Social del Canvi 
Climàtic, prevista a la llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: assegurar una representació equilibrada de les diferents parts interessades en la Taula i un 
règim de funcionament flexible, àgil, eficient i que permeti el debat, l’intercanvi d’informació i la presa 
d’acords en tots aquells temes rellevants en matèria de canvi climàtic. 
 
28) Projecte de decret de modificació del Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 
els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de 
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novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica, i se n’adapten els seus annexos 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar, unificar i simplificar la normativa d'anàlisi de la contaminació acústica i de les 
mesures de prevenció. 
 
29) Projecte de decret que desplega la Llei de l’arquitectura 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: elaborar el reglament que desplega la Llei de l'arquitectura per establir, entre altres, el règim 
jurídic, la periodicitat, la dotació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria dels Premis 
Catalunya en l'Àmbit de l'Arquitectura i del Patrimoni Construït. 
 
30) Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Institut Català del Sòl 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: aprovar un redactat d’estatuts per regular l’organització i el funcionament de l’Institut Català 
del Sòl i les seves activitats, i actualitzar les normes de funcionament, d’acord amb la Llei 4/1980, de 
16 de desembre de creació d’aquest Institut, i posteriors acords del Consell d’Administració. 
 
31) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del servei d'abastament d'aigua potable 
a les poblacions des de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: contenir la regulació específica de les condicions de prestació i recepció del servei, i garantir 
la necessària coordinació entre les diferents parts implicades. 
 

 

Departament de Cultura 

 
1) Avantprojecte de llei de mecenatge 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: facilitar la participació de les persones privades en la realització d'activitats culturals, 
mitjançant el mecenatge cultural, i incrementar els recursos obtinguts per destinar-los a l'àmbit cultural. 
 
2) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts  
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
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Objectius: modificar aspectes organitzatius del CoNCA, especialment pel que fa a la cobertura de les 
vacants de les vocalies del plenari en el període comprès entre l'exhauriment del mandat i el 
nomenament del nou membre. 
 
3) Avantprojecte de llei del cinema 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: establir una nova regulació dels aspectes relatius al finançament del cinema, per tal 
d'incrementar els recursos que s'hi aporten, atesa l'anul·lació per part del Tribunal Constitucional de 
l'impost sobre les operadores d'Internet destinat al finançament del sector audiovisual. 
 
4) Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial  
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: donar una presència i una rellevància més gran al patrimoni cultural immaterial; adaptar-se 
al concepte més ampli establert per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial (2003) i establir les categories de protecció, el procediment per a la seva catalogació o 
declaració i les competències de les diferents administracions públiques en aquest àmbit. 
 
5) Projecte de decret d’adequació del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i 
tria de documents a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació del Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: adequar la regulació actual a l'Administració electrònica.  
 
6) Projecte de decret de modificació del Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el 
sistema general de gestió de la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació del Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: adequar la regulació actual a l'Administració electrònica. 
 
7) Projecte de decret d'accessibilitat a la cultura 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació del Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: facilitar l'accés a la cultura per a les persones amb discapacitat. 
 
8) Projecte de decret d’estructura del Departament de Cultura 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació del Govern: 
1r semestre 2019 
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Objectius: definir la nova estructura del Departament de Cultura. 
 

 

Departament de Justícia 

 
1) Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 

 
Objectius: impulsar una política pública integrada de memòria històrica que actualitzi i harmonitzi les 
normes vigents, permeti assolir la reparació efectiva de les víctimes i les seves famílies i garanteixi el 
compliment dels principis de la justícia transaccional promoguts per les Nacions Unides. 
 
2) Avantprojecte de llei de compleció del llibre 6è del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: completar el contingut del llibre sisè amb els contractes i les obligacions que manquen per 
desenvolupar les competències en l'àmbit del dret civil català. 
 
3) Avantprojecte de llei d’harmonització del Codi Civil de Catalunya  
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021  

 
Objectius: dotar de coherència la totalitat del Codi civil de Catalunya, tant en aspectes terminològics 
com en algunes solucions de fons, ateses les modificacions dutes a terme en els darrers anys. 
 
4) Avantprojecte de llei sobre l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació en processos 
familiars 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: dotar el sistema jurídic actual dels mitjans necessaris per incentivar el sistema alternatiu de 
resolució de conflictes, tant per part dels ciutadans com dels professionals del dret mitjançant la sessió 
informativa obligatòria. 
 
5) Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, en relació 
amb la convivència estable en parella 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar el règim jurídic aplicable a la convivència estable en parella per tal d'adaptar-lo a 
les noves realitats socials. 
 
6) Avantprojecte de llei pel qual es regulen els grups d’interès 
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Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: desenvolupar les previsions en matèria de grups d'interès amb la finalitat d'incrementar la 
seguretat jurídica i permetre la seva aplicació en garantia del principi de transparència. 
 
7) Avantprojecte de llei del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: adaptar la norma de funcionament del Centre a la realitat sòcio-laboral per afavorir i reforçar 
els processos de formació i inserció de persones sotmeses a mesura judicial i, especialment, el procés 
de transició presó-comunitat. 
 
8)  Projecte de decret de modificació del Pla comptable de fundacions 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: modernitzar i adequar el Pla als aspectes introduïts per la reforma del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya i per la Llei del protectorat i transposar la Directiva 2013/34/UE relativa als estats 
financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins a determinats tipus d’empreses. 
 
9) Projecte de decret d'aprovació de la demarcació dels Registres de la Propietat, Mercantils, i 
de Béns Mobles de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2021 

 
Objectius: modificar l'actual demarcació registral de Catalunya. 
 
10) Projecte de decret, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Medicina Legal i Ciències 
Forenses de Catalunya  
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019  

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: dissenyar una estructura orgànica asimètrica de l'Institut, en funció de la dimensió de les 
divisions territorials. 
 
11) Projectes de decret d’aprovació del Pla estratègic d'execució penal d'adults 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: promoure l’execució penal a la comunitat com a alternativa a la presó; optimitzar el model 
d’intervenció en l’àmbit penitenciari; potenciar el medi obert i la llibertat condicional com a facilitadors 
de la reinserció; optimitzar els recursos disponibles; potenciar el reconeixement social del col·lectiu; 
transformar tecnològicament el sistema d’execució penal d’adults; i impulsar la cultura integral de 
l’avaluació. 
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
1) Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objectius: enfortir l’associacionisme i incentivar la conscienciació social sobre els seus valors i principis 
davant la ciutadania; impulsar polítiques públiques que promoguin actuacions de reconeixement, 
d’impuls de la participació, de suport i assessorament i de promoció i sensibilització de 
l'associacionisme, de manera coordinada, establint els instruments i recursos necessaris per a fer-ho.    
 
2) Avantprojecte de llei per combatre l’antigitanisme 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: eradicar l'antigitanisme i garantir els drets del poble gitano.  
 
3) Avantprojecte de llei de creació de l'Institut Català del Poble Gitano 
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020  

 
Objectius: promoure l'equiparació social plena de les persones gitanes de Catalunya amb la societat 
de la qual formen part.  
 
4) Avantprojecte de llei de participació institucional en el marc de les relacions laborals  
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular el marc de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya en entitats públiques i en els organismes autònoms integrats a les 
administracions públiques catalanes que tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, socials 
i socioeconòmiques que afectin els interessos econòmics i socials de treballadors i treballadores i de 
l'empresariat. 
 
5) Avantprojecte de llei per a l’autonomia personal 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020            

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: promocionar l’autonomia personal de les persones en els diferents àmbits socials, per tal de 
garantir una vida amb la màxima autonomia i dins els seu entorn familiar i social. 
 
6) Avantprojecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020             

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020                       

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: promoure els drets i les garanties de les persones grans i l’adaptació de la societat catalana 
a l’envelliment. 
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7) Projecte de decret sobre l’atenció integral diürna a l’envelliment en els centres de dia per a 
gent gran 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: proporcionar una atenció diürna de caire preventiu, terapèutic i lligada a l’entorn comunitari, 
a les diferents fases de l’envelliment de les persones grans. 
 
8) Projecte de decret de funcionament del Consell de l’Associacionisme i del Voluntariat de 
Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: regular el Consell com a òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèria 
associativa i del voluntariat, adaptant la seva composició i funcions a la Llei 25/2015, de 30 de juliol,  
de voluntariat i de foment de l'associacionisme. 
 
9) Projecte de decret regulador de les empreses socials a Catalunya   
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: desenvolupar un instrument (la certificació o segell d'empresa social) que permeti la 
visualització de les anomenades empreses socials, com una estratègia per a un creixement intel·ligent, 
innovador, sostenible i integrador.   
 
10) Projecte de decret d'equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: configurar un model d’equipament que doni resposta a les noves realitats i necessitats, 
basat en la polivalència, les relacions entre diferents generacions i cultures, que integri tothom, fomenti 
la cohesió social i n’eviti l’aïllament. 
  
11)  Projecte de decret pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: determinar els requisits, paràmetres i criteris que s'han d'aplicar a cada situació per complir 
les condicions d'accessibilitat que corresponguin. 
 
12)  Projecte de decret de concertació social 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular els concerts socials previstos com a fórmula no contractual en el Decret llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
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13)  Projecte de decret sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives 
de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2021 

 
Objectius: adequar l'estructura i el funcionament del Registre tenint en compte la Llei 12/2015, de 9 de 
juliol, de cooperatives i l'obligatorietat de la incorporació de la tramitació electrònica.   
 
14) Projecte de decret pel qual s’aprova un protocol per a la gestió de la pobresa energètica 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: desplegar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la finalitat de donar suport a les persones en risc 
d’exclusió residencial que no poden fer front a les factures de subministrament de serveis bàsics 
d’aigua, gas i electricitat. 
 
15) Projecte de decret pel qual s'estableixen els termes i les condicions d'integració de la pensió 
d'orfenesa al patrimoni dels infants i dels adolescents orfes sota la tutela o guarda de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular els termes i les condicions de la pensió d'orfenesa al patrimoni dels infants i els 
adolescents sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat, d'acord amb la disposició addicional 
setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig.  
 
16) Projecte de decret sobre el funcionament i les formes d'accés, inscripció i cancel·lació del 
Cens d'entitats del Voluntariat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: garantir la seguretat jurídica i la transparència en el procés d'inscripció, modificació i baixa 
del Cens, i fomentar l’associacionisme i el voluntariat. 
 
17) Projecte de decret relatiu a la composició, l'organització i el funcionament del Consell 
Superior de la Cooperació 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2021 

 
Objectius: desenvolupar la disposició final segona de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives. 
  
18) Projecte de decret de vot electrònic en els processos electorals de les persones 
treballadores (conjuntament amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública) 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2019 
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Objectius: establir les garanties mínimes en el vot electrònic de les eleccions a representants dels 
treballadors i treballadores a l’empresa, als efectes que es procedeixi a l’elecció dels representants 
dels treballadors per mitjans electrònics.  
 
19) Projecte de decret sobre el Consell del Treball Autònom de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectiu: modificar aspectes bàsics de la regulació de la composició del Consell i els mecanismes per 
acreditar la representativitat de les entitats del treball autònom. 
 
20) Projecte de decret de modificació del Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del 
Servei d'Ocupació de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: modificar aspectes concrets del Decret de reestructuració del SOC. Posteriorment es durà 
a terme una nova reestructuració, en termes més globals. 
 
21) Projecte de decret de creació del Consell de Participació i de Consells Territorials 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: impulsar el sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral 
de Catalunya, i alhora adaptar el marc normatiu reglamentari vigent en matèria de formació 
professional.  
 
22) Projecte de decret del Servei Bàsic d’Atenció Social 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019         

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de la població, fer 
prevenció i contribuir a la reinserció de les persones en situació de risc social o d’exclusió. 
 
23) Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana de Protecció Social 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019                    

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: donar compliment al que estableix l’article 6.2 de la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de 
l’Agència Catalana de Protecció Social. 
 
24) Projecte de decret de modificació del Decret d’ordenació de la formació professional per a 
l’ocupació 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: impulsar el sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral 
de Catalunya, i alhora adaptar-lo al nou marc normatiu existent. 
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25) Projecte de decret per a l'acreditació i reconeixement de les escoles d'educadors en el lleure 
infantil i juvenil 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: adequar els requisits de les escoles d’educadors en el lleure reconegudes per la Direcció 
General de Joventut a la realitat actual, garantir que els alumnes reben una formació amb uns 
estàndards mínims de qualitat, i reforçar la seguretat jurídica dels ciutadans interessats en aquesta 
matèria. 
 

  

Departament d’Empresa i Coneixement 

 
1) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de turisme de Catalunya  
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2021 

 
Objectius: simplificar i adaptar  el marc normatiu al model turístic de competitivitat sostenible. 
 
2) Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d'inspecció 
tècnica de vehicles  
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: assegurar la qualitat de la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles; garantir la 
seguretat jurídica i aconseguir que es presti el servei de forma suficient a tot el territori; i afavorir la 
competència i la lliure elecció d’operadors per part dels usuaris.  
 
3) Avantprojecte de llei de transició energètica 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: impulsar les energies renovables a través d’un canvi del model energètic. 
 
4) Avantprojecte de llei pel que s'estableix el marc regulador de les àrees de promoció 
econòmica urbana (APEU) 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: dinamitzar i revitalitzar espais en els quals es concentren activitats empresarials mitjançant 
la creació d’un model d’entitat associativa basat en l’esquema de col·laboració públic-privada i sota la 
tutela del municipi. 
 
5) Avantprojecte de llei de la Ciència de Catalunya  
 
Consulta pública prèvia:      
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019       

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 



  

29 
 

 
Objectius: potenciar la recerca i l’avenç del coneixement, tot considerant l’R+D+I com a sector 
estratègic de Catalunya;  potenciar la generació de coneixement i la transmissió dels resultats a la 
societat, en tots els àmbits, com a garantia d’innovació, competitivitat, cohesió social, sostenibilitat i 
progrés.  
 
6) Avantprojecte de llei d'empreses emergents, tecnologia i disrupció 
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: impulsar l'emprenedoria tecnològica i consolidar el país com a líder tecnològic global. 
 
7) Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Comerç, Artesania i Moda  
 
Consulta pública prèvia:  
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: donar compliment al mandat de la Llei 40/2015 segons el qual els consorcis constituïts 
abans de la seva entrada en vigor s’hi han d’adaptar no més tard de l’1d’octubre de 2019, substituint 
el Consorci de comerç, Artesania i Moda de Catalunya per una Agència. 
 
8) Projecte de decret que desplega la Llei d'impuls de l'activitat econòmica en un entorn digital 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: desplegar reglamentàriament la Llei d’impuls de l’activitat econòmica en un entorn digital. 
 

9) Projecte de decret de desplegament reglamentari de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s'ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: definir l’aplicació a Catalunya els diferents reglaments tècnics de seguretat industrial d'acord 
amb la Llei 9/2014, del 31 de juliol. 
 
10) Projecte de decret dels establiments amb risc d’accidents greus i la seva implantació 
urbanística en el territori (conjuntament amb el Departament d’Interior) 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s'ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: definir les afectacions urbanístiques creades pels establiments sota l'àmbit d'aplicació de la 
Directiva Seveso.  
 
11) Projecte de decret de modificació dels procediments administratius aplicables per a la 
implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 
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Objectius: simplificar el tràmit d'autoritzacions per a la implantació de parcs eòlics i centrals solars 
fotovoltaiques a Catalunya.  
 
12) Projecte de decret de certificació d'eficiència energètica d'edificis 
 

Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: adaptar a Catalunya el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s’aprova el procediment 
bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. 
 
13) Projecte de decret de modificació del Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels 
Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2020 

 
Objectius: adaptar els estatuts de l’entitat a les modificacions que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic va incorporar a la Llei 15/2007, de 5 de 
desembre, de l’Agència Catalana de Turisme. 
 

 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 

 
1) Avantprojecte de llei de cossos i escales de funcionaris 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2021 

 
Objectius: reordenar l’actual estructura en cossos i escales de funcionaris de la Generalitat; revisar els 
cossos especials establerts a la Llei 9/1986 i reconduir les múltiples especialitats creades mitjançant 
convocatòria; refondre les actuals lleis sectorials de creació de cossos i escales. 
 
2) Avantprojecte de llei d'ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic  
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2020 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2021 

 
Objectius: ordenar el Sistema de Direcció Pública Professional en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i de les entitats que conformen el seu sector públic, així com el règim jurídic 
aplicable a aquests llocs directius.  
 
3) Projecte de decret per regular el conflicte d’interès en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 
  
Consulta pública prèvia: 
 2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: actualitzar la normativa vigent;  incorporar la regulació del conflicte d’interès i determinats 
aspectes de la legislació en matèria de transparència i bon govern; unificar i simplificar les obligacions 
formals de declaració d’activitats, interessos i patrimoni, a través de la tramitació electrònica. 
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4) Projecte de decret dels criteris de selecció provisional dels llocs de treball del col·lectiu 
funcionarial d’administració i tècnic incorporant les competències digitals 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: facilitar la selecció àgil i dinàmica del personal interí i el personal laboral temporal -mitjançant 
la generalització de les anomenades borses de treball- amb el respecte als principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat. 
 
5) Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (ACTIC) 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: actualitzar el model d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la 
comunicació i permetre que aquesta actualització sigui àgil i contínua, per respondre a l’evolució de 
les TIC i als marcs de referència internacional. 
 
6) Projecte de decret sobre l’Administració digital 
 
Consulta pública prèvia: 
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: donar continuïtat a l’impuls i la direcció de l'Administració digital de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, establint una estructura organitzativa que la impulsi i lideri, promovent 
l’ús de les eines i plataformes corporatives. Regular l'ordenació, l'impuls i el desenvolupament de 
serveis a la ciutadania per mitjans electrònics. 
  
7) Projecte de decret de l'avaluació de l'acompliment dels empleats públics 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2020 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: habilitar el desenvolupament progressiu de processos d’avaluació de l’acompliment i regular 
els trets generals d’aquesta figura (en especial, els efectes que ha de tenir sobre la carrera, la provisió 
dels llocs de treball, les retribucions variables -productivitat actual-, la formació, les compatibilitats 
autoritzades i la desvinculació del lloc de treball per resultats negatius reiterats. 
 
8)  Projecte de decret de teletreball a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: definir el model de teletreball a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com una 
modalitat de treball que ha de permetre la transformació cap a l'administració digital i el foment de la 
cultura de treball per objectius. 
 
9) Projecte de decret del Delegat de Protecció de Dades (DPD) 
 
Consulta pública prèvia: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 
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Objectius: donar compliment a la normativa comunitària de protecció de dades. 

10) Projecte de decret de Mesures organitzatives relatives al desplegament de xarxes de 
comunicacions electròniques d'alta velocitat 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 

 
Objectius: garantir la seguretat jurídica en l’execució de la normativa vigent relativa a la reducció del 
cost de desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat. 
 
11) Projecte de decret pel qual es creen i es regulen els òrgans col·legiats estratègics, operatius 
i de col·laboració per a la transformació i el desplegament de l’administració digital i es regulen 
la Comissió del Sector Públic Institucional de l’Administració de la Generalitat i la Comissió de 
Retribucions i Despeses de Personal  
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2019 

 
Objectius: dotar l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional d’eines de 
governança, impuls, lideratge estratègic i operatiu de les polítiques públiques de caràcter transversal 
de l’àmbit digital, dels recursos humans, i de la supervisió i governança de les entitats del sector públic. 
 
12) Projecte de decret de modificació del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del 
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya (conjuntament amb el Departament de 
Cultura) 
 
Consulta pública prèvia: 
no cal realitzar-la 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació del Govern: 
2n semestre 2020 

 
Objectius: adequar el sistema i els procediments d’acreditació i els nivells de competència en llengua 
catalana requerits per als processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball al context 
actual i d’acord amb el Marc europeu comú de referència. 
 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

  
1) Avantprojecte de llei de caça de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2020 

Aprovació pel Govern: 
 1r semestre 2021 

 
Objectius: prevenir de manera eficient i sostenible els riscos i danys que genera el creixement 
descontrolat de la cabana cinegètica; millorar la formació dels caçadors per garantir que l’exercici de 
l’activitat de caça sigui més sostenible i segur; promoure la comercialització de productes obtinguts a 
través de la caça. 
 
2) Projecte de decret de medicaments veterinaris 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació: 
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
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Objectius: millorar l'ordenació de la distribució i dispensació dels medicaments. 
 
3) Projecte de decret del potencial vitícola de Catalunya 
 
Consulta pública prèvia:   
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2021 

 
Objectius: millorar la traçabilitat dels vins catalans. 
 
4) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objectius: incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació dels procediments de reconeixement de les 
organitzacions interprofessionals, en el procediment d’extensió d’acords i en els procediments 
sancionadors; facilitar la creació d’organitzacions interprofessionals als efectes d’afavorir la 
modernització, desenvolupament, competitivitat i internacionalització del sector agroalimentari català.  

 
5) Projecte de decret sobre l'artesania alimentària a Catalunya 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019  

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objectius: desplegar la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària i articular el sistema 
d’acreditació voluntari de l’artesania alimentària per a les persones físiques, empreses alimentàries i 
els seus productes. 
 
6) Projecte de decret d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objectius: incrementar la seguretat jurídica en l’atorgament de llicències, permisos i concessions en 
l’àmbit de la pesca en aigües continentals; potenciar la participació dels agents en la presa de 
decisions; i fomentar l’activitat pesquera de forma compatible amb el manteniment del nivell de 
conservació dels recursos pesquers i amb un aprofitament ordenat i sostenible. 
 
7) Projecte de decret de la producció agrària ecològica 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: desplegar la normativa reguladora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, 
amb la finalitat d’aplicar el sistema de control al qual han d'estar sotmesos tots els operadors de 
productes procedents del sistema de producció agrària ecològica. 
 
8) Projecte de decret de la producció integrada 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:   
1r semestre 2020 
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Objectius: desplegar la normativa de creació del Consell Català de la Producció Integrada amb la 
finalitat d’aplicar el sistema de control al qual estan sotmesos els operadors del sistema de producció 
agrària integrada. 
 
9) Projecte de decret de comercialització dels productes pesquers 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: millorar la comercialització dels productes pesquers a Catalunya tot garantint-ne el control, 
la qualitat i la sostenibilitat dels recursos, així com la promoció del producte de proximitat amb la finalitat 
d’incrementar la competitivitat del sector pesquer català. 
 
10) Projecte de decret dels centres d’immersió, les seves condicions de funcionament i les 
qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’ esbarjo i per al seu exercici professional 
en l’àmbit d’ aquests centres 
 
Consulta pública prèvia:  
1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: regular l’activitat dels centres d'immersió. 
 
11) Projecte de decret de regulació de la segona activitat del Cos d’Agents Rurals 
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2021 

 
Objectius: regular els supòsits de segona activitat del Cos d'Agents Rurals. 
 
12) Projecte de decret de desplegament i implementació de la Gestió Telemàtica Ramadera 
 
Consulta pública prèvia: 
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: ampliar la gestió telemàtica per tal que es pugui efectuar en relació amb totes les espècies. 
 
13) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les 
explotacions ramaderes  
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objectius: afavorir el creixement ordenat de les explotacions ramaderes i reduir els riscos relacionats 
amb la sanitat animal i amb l’impacte ambiental; millorar el tractament de les dejeccions ramaderes 
per part dels titulars de les explotacions; i garantir la coherència normativa. 
 
14) Projecte de decret de regulació d'aprofitaments forestals silvestres no fusters  
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 

 
Objectius: clarificar i harmonitzar la regulació de determinats aprofitaments forestals no fusters (molsa, 
fruits silvestres, pinyons, plantes medicinals, bolets); garantir-ne la sostenibilitat amb el respecte als 
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requeriments ambientals; garantir la traçabilitat en totes les etapes del procés d'explotació dels 
aprofitaments.   
 
15) Projecte de decret de modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels 
consells territorials de caça 
 
Consulta pública prèvia: 
 1r semestre 2019 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels consells territorials de 
caça. 
 
16) Projecte de decret de plans tècnics de gestió cinegètica 
 
Consulta pública prèvia:  
2n semestre 2019 

Inici de tramitació:  
1r semestre 2020 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: regular els plans tècnics de gestió cinegètica. 
  
17) Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima 
 
Consulta pública prèvia:  
ja s’ha realitzat 

Inici de tramitació:  
2n semestre 2019 

Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 

 
Objectius: permetre la participació dels actors en la definició, el desenvolupament i l'execució de les 
polítiques marítimes en un règim de coresponsabilitat entre l'Administració pública i els sectors 
implicats, els científics i les organitzacions ambientalistes. 
 

 
2. Iniciatives normatives en tràmit 

 

Departament de la Presidència 

 
1) Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Alt Rendiment Esportiu   
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 

 
Objecte: adaptar els estatuts del CAR a la normativa vigent que li és d’aplicació, incorporar el nom del 
seu impulsor a la denominació i revisar les finalitats, funcions, activitats i règim de funcionament dels 
seus òrgans.  
 

 
 
 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 

 
1) Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 
2019 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
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Objecte: establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
necessàries per tal de completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
a l'exercici 2019. 
 
2) Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: fixar el contingut del pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019, el qual 
constitueix l'expressió quantificada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden 
reconèixer la Generalitat i les seves entitats autònomes, i dels drets que poden liquidar-se durant 
l'exercici corresponent. 
 
3) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana 
de la Competència 
 
Aprovació pel Govern: 
1r semestre 2019 
 
Objecte: configurar l’Autoritat Catalana de la Competència com una autoritat administrativa 
independent. Això implica incrementar les seves competències en matèria de personal, atribuir el 
control de la seva eficàcia i eficiència al Parlament i modificar el règim de nomenament i cessament 
del director/a general. 
 
4) Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, 16 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades 
prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés 
a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova 
el Reglament de màquines recreatives i d'atzar 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: establir un control d’accés a l’entrada dels salons de joc i no només a la zona on hi ha les 
màquines de tipus B especials per a salons a fi que les persones que tenen prohibit l’accés als salons 
no puguin accedir a cap de les seves dependències. 
 
5) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de 
Catalunya   
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: desplegar reglamentàriament el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC) als 
efectes de configurar el RAISC com el registre únic que engloba la totalitat de les subvencions i ajuts 
atorgats per les administracions públiques de l’àmbit territorial de Catalunya, així com detallar el seu 
l’abast, contingut i règim de funcionament.   
 
6) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la 
Generalitat de Catalunya  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
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Objecte: regular el sistema de compra pública corporativa de la Generalitat per tal de centralitzar i 
racionalitzar l’adquisició de serveis i de subministraments de característiques homogènies i d’ús comú 
per part dels departaments, entitats autònomes administratives i Servei Català de la Salut.  
 
7) Projecte de decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb 
finalitats estadístiques a càrrec de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
 
Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 
 
Objecte: dissenyar un protocol d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic 
en poder de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb finalitats estadístiques, a càrrec 
de l'Idescat. 
 

 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

 
1)  Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: desplegar parcialment mitjançant reglament la Llei 19/2014, especialment les qüestions que 
afecten el dret d'accés a la informació, la publicitat activa i la reutilització de la informació pública.  
 

 

Departament d’Interior 

 
1) Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: establir el marc jurídic legal en matèria d'espectacles públics i d'activats recreatives, en 
concret, regular els seus règims d’intervenció per tal de simplificar-los. 
 

 

Departament d’Educació 

 
1) Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum corresponent al títol de tècnic esportiu 
en Salvament i Socorrisme 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: regular el currículum del cicle inicial i final del grau mitjà del títol de tècnic esportiu en 
salvament i socorrisme i determinar els requisits d’espais, professorat, requisits d’accés, exempcions, 
convalidacions i correspondències d’aquests estudi. 
 
2) Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum corresponent als títols de tècnic esportiu 
en Vela amb Aparell Fix i de tècnic esportiu en Vela amb Aparell Lliure  
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Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: regular el currículum del cicle inicial i final de grau mitjà de tècnic esportiu en Vela amb Aparell 
Fix i amb Aparell Lliure i determinar els requisits d’espais, professorat, requisits d’accés, exempcions, 
convalidacions i correspondències d’aquests estudi. 
 

 

Departament de Salut 

 
1) Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els 
infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i 
productes sanitaris d'ús humà  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: regular el procediment per a l’obtenció de l’acreditació de les infermeres i els infermers a fi 
que puguin dur a terme la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes 
sanitaris. 
 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
1) Avantprojecte de llei de Territori 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: configurar un marc normatiu integral, coherent i estable de la legislació d’ordenació del 
territori, d’urbanisme, d’habitatge, de paisatge i de les urbanitzacions amb dèficits. Facilitar una gestió 
adaptada a un territori divers i a unes circumstàncies canviants i situar la sostenibilitat ambiental, social 
i econòmica com a marc de la presa de decisions. 
 
2) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i habitatges 
ocupats sense títol habilitant 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: desplegar per reglament els aspectes relatius a l’organització, l’estructura interna, les 
comunicacions sobre els habitatges que s’han d’inscriure, els mecanismes de transmissió d’informació 
entre administracions públiques, així com el procediment d’inscripció, modificació i cancel·lació de les 
dades registrals. 
 
3) Projecte de decret relatiu a l'administració de finques 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
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Objecte: regular l’accés i l’exercici de la professió d’administradors de finques a Catalunya i establir 
determinats requisits per accedir-hi, amb l'objectiu d'evitar l'intrusisme laboral i regular drets i 
obligacions de professionals i clients. 
 
4) Projecte de decret relatiu a la Taula Social del Transport Públic de Catalunya  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: regular la Taula Social del Transport Públic de Catalunya, creada per la Llei de finançament 
del sistema de transport públic de Catalunya, com a òrgan de participació, informació i seguiment dels 
usuaris en les polítiques de transport públic i, en especial, del finançament, dels títols i del sistema 
tarifari d’aquest transport. 
 
5) Projecte de decret del Registre d'Entitats de Medi Ambient 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: actualitzar la regulació d’aquest Registre que ha de facilitar la relació amb el tercer sector 
ambiental. El seu contingut són principalment els requisits d’inscripció i el procediment. 
 
6) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats 
col·laboradores de medi ambient  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: modificar les funcions i donar cabuda a noves tipologies d'entitats col·laboradores, 
especialment, les relacionades amb la prevenció del canvi climàtic 
 
7) Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny 
i Cingles de Bertí  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 
 
Objecte: modificar la delimitació territorial de l’actual Parc Natural del Montseny i regular-ne el règim 
de protecció. 
 
8) Projecte de decret de creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i de 
modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el 
funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: crear la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i preveure la participació a les 
Comissions d’urbanisme dels òrgans unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament a la 
persona titular del Departament. 
 
9) Projecte de decret de procediments de gestió de residus   
 
Aprovació pel Govern:  
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1r semestre 2020 
 
Objecte: regular les obligacions que s’imposen als subjectes que intervenen en la gestió de residus. 
Els canvis proposats respecte a la regulació actual són per adequar-se a nova normativa. 
 
10) Projecte de decret d'atribució de competències sancionadores derivades de l'aplicació de 
la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: atribuir a determinats òrgans les competències sancionadores que corresponen a la 
Generalitat de Catalunya en aplicació de diverses normes estatals bàsiques en matèria de medi 
ambient. 
 
11) Projecte de decret pel qual es modifiquen els Estatuts del l’ens Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya i se n’aprova el text íntegre 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: adequar el règim jurídic de l'entitat a la legislació de contractació del sector públic i de 
procediment administratiu. 
 
12) Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge, i es despleguen 
els articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: definir el Pla territorial sectorial d’habitatge com un dels instruments de planificació i 
programació de l’habitatge, per tal de garantir l’accés a un habitatge digne i adequat a les noves llars 
que es formin durant els quinze anys posteriors a la seva entrada en vigor. 
 

 

Departament de Cultura 

 
1) Projecte de decret sobre establiment i ús de la toponímia   
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: desenvolupar el procediment per establir els topònims competència de la Generalitat. Establir 
l’ús de les formes catalanes i occitanes dels topònims del domini lingüístic català i l’ús de les formes 
tradicionals, quan n’hi ha, dels topònims de fora. Propiciar l’ús de topònims de l’espai occità en la forma 
originària. 
 
2) Projecte de decret de modificació del Decret 142/2012, de 30 d'octubre, del Consell Social de 
la Llengua de Signes Catalana i d’atribució de funcions en matèria de política lingüística de la 
llengua de signes catalana 
  
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
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Objecte: modificar la composició actual de l’òrgan a través de la incorporació d’un representant de 
l’Associació de Sordcecs de Catalunya (ASOCIDECAT) i d’un representant del Departament de Salut. 

  
 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
1) Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida 
de ciutadania  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: desplegar la Llei de renda garantida de la ciutadania, en especial, els procediments i criteris 
per obtenir-la. A més, preveuen nous supòsits de gaudiment d’aquesta renda.  
 
2) Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de 
juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: adaptar als canvis normatius el procediment de comunicació prèvia per l’inici de l’activitat de 
les instal·lacions juvenils i regular amb precisió els requisits per a l’inici de l’activitat.  Així mateix, unifica 
els requeriments tècnics aplicables a les diverses instal·lacions juvenils, amb l’objectiu d’eliminar la 
diversitat d’exigències en funció de la seva data de posada en funcionament i facilitar la tasca 
inspectora.  
 
3) Projecte de decret de suport a l'emancipació i a l'autonomia personal de les persones joves 
extutelades  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: desenvolupar el contingut dels programes de suport a l'emancipació i a l'autonomia personal 
dels joves ex-tutelats per la Generalitat i establir el procediment per garantir l'accés i la participació als 
programes. 
 
4) Projecte de decret dels serveis de criança a la llar per a la petita infància  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: regular les condicions i requisits que han de complir els espais i els professionals que vulguin 
prestar serveis de criança a la llar per a la petita infància, que són serveis d’atenció integral a l’infant 
que es desenvolupen en el domicili on resideix habitualment el/la professional, i que donen atenció a 
infants a partir dels quatre mesos fins a l’edat d’escolarització obligatòria.  
 
5) Projecte de decret dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, 
i del procediment i les mesures de protecció a la infància i l'adolescència  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 
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Objecte: desplegar la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència, a través de la concreció i precisió d’aspectes relatius als drets i deures dels infants i 
adolescents i de la intervenció, procediments i mesures de protecció que els hi són d’aplicació.  
 
6) Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema 
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 
 
Objecte: donar compliment a l’article 15.6 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, segons el qual la concertació 
territorial ha de comprendre la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta de planificació; 
gestionar o executar les polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que estableixi el Pla de 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigent. 
 

 

Departament d’Empresa i Coneixement 

 
1) Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de 
Catalunya   
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: actualitzar el règim jurídic de les cambres adaptant-lo al nou marc jurídic i socioeconòmic i 
reformar el sistema institucional. 
 
2) Avantprojecte de llei d'impuls de l'activitat econòmica en un entorn digital 
 
Aprovació pel Govern: 
2n semestre 2019 
 
Objecte: impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació en un entorn digital mitjançant la  
reducció de les càrregues administratives a les empreses i la simplificació del marc d’intervenció 
pública. 
 
3) Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de 
mediació en les relacions de consum  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: establir uns requisits de formació de les persones mediadores a fi que puguin prestar els seus 
serveis a les entitats acreditades i crear un procediment administratiu per acreditar les entitats 
mediadores.   
 
4) Projecte de decret del reglament de turisme de Catalunya  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: actualitzar i refondre en un sol text la vigent normativa turística reglamentària. S’incorporen 
noves modalitats d’allotjament turístic.  
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5) Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme  
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
 
Objecte: establir un nou model per a l’obtenció del l’habilitació de guies de turisme basat en un sistema 
d’acreditació de mèrits. 
 

 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 

 
1) Projecte de decret d'establiment del sistema de vot electrònic en els processos d'eleccions 
a òrgans de representació del personal d'administració i tècnic al servei de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: implementar el sistema de vot electrònic en les eleccions a òrgans de representació del 
personal d'administració i tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
2) Projecte de decret sobre el sistema retributiu del personal directiu de les entitats del sector 
públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2020 
 
Objecte: establir el règim de classificació en grups de les entitats del sector públic als efectes de 
determinar les retribucions del personal directiu que hi presta serveis, d’acord amb la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i del 
sector públic. 
 
3) Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya 
  
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: elaborar els Estatuts de l'entitat en compliment de la Llei 15/2017, de 25 de juliol, de l'Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya. 
 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

 
1) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors 
i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa 
vegetal  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: modificar determinades previsions relatives a les persones que fan tractaments fitosanitaris 
amb aeronaus i en matèria de les agrupacions de defensa vegetal. 
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2) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació 
de la venda de proximitat de productes agroalimentaris 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: modificar algunes definicions relacionades amb la venta de proximitat, les normes d’utilització 
de l’acreditació i del logotip i el procediment de revocació i retirada. 
 
3) Projecte de decret de modificació del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova 
el Reglament del Cos d'Agents Rurals   
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: modificar determinats aspectes relacionats amb l’accés, provisió de places i tasques que 
poden dur a terme les diverses categories de personal integrat al Cos d’Agents Rurals. 
 
4) Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 
d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per 
nitrats que procedeixen de fonts agràries  
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: regular la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants amb la finalitat de reduir i 
prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari i aprovar un nou programa 
d'actuació de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 
 
5) Projecte de decret de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 

 
Objecte: modificar determinades funcions de registre de les oficines comarcals. 
  
6) Projecte de decret pel qual es modifica el decret pel qual es creen els guardons per al 
reconeixement d’actuacions en favor del sector pesquer català 
 
Aprovació pel Govern:  
1r semestre 2019 
 
Objecte: modificar el Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement 
d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, de caràcter anual, per tal que sigui biennalment. 
 
7) Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de 
governança de la pesca professional a Catalunya 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2020 
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Objecte: atendre el requeriment previ a la via contenciosa administrativa formulat pel Ministeri 
d’Agricultura i Pesca i Alimentació. 
 
8) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals 
 
Aprovació pel Govern:  
2n semestre 2019 
 
Objecte: regular les armes de foc utilitzades pel Cos d'Agents Rurals. 
 

 


