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ACORD
del Govern de 19 d’octubre de 2022, pel qual s’aprova el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de
Catalunya per als anys 2021-2023.
La planificació normativa constitueix una manifestació dels principis de seguretat jurídica i de
transparència, així com també de la resta de principis de bona regulació que orienten l’exercici de la
potestat normativa del Govern. En aquest sentit, l’article 62.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que la iniciativa normativa s’ha
d’exercir de manera que el marc normatiu resultant sigui previsible, tan estable com sigui possible i
fàcil de conèixer i comprendre per als ciutadans i els agents socials.
L’aprovació de normes és instrumental en relació amb l’assoliment dels objectius de política pública.
Per això, el nou Pla normatiu s’orienta a fer efectives les transformacions democràtica, social, verda i
feminista que persegueix aquest Govern i s’articula al voltant dels eixos fixats pel Pla del Govern de la
XIV legislatura, aprovat per Acord del Govern de 21 de setembre de 2021. Aquests eixos són els
següents:
1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. Aprofundir en l’exercici de la
democràcia i del bon govern, impulsant l’apoderament i la participació de la ciutadania en la
presa de decisions a través d’una administració eficient, oberta i digital que vetlli per la justícia
i la seguretat per a tothom.
2. Per un país de drets, d’igualtat d'oportunitats i de benestar. Reforçar i ampliar l’estat del
benestar (educació, salut, cures i protecció social) i l’accés al treball digne, a l’habitatge, a la
prosperitat econòmica i a la cultura, impulsant la llengua catalana en tots els àmbits de la
societat.
3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora. Impulsar la
competitivitat de l’economia catalana apostant pel talent, la innovació i la digitalització del
teixit productiu, amb sinergies amb la iniciativa privada i social, que situï Catalunya com a hub
digital i tecnològic referent en ciència i recerca.
4. Per un país verd, equilibrat i connectat. Desplegar unes polítiques territorials i energètiques
que alineïn Catalunya amb la lluita global contra el canvi climàtic i el respecte per la
biodiversitat i que vertebrin el nostre país amb infraestructures que evitin el despoblament
rural i la desigualtat urbana.
5. Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans. Posar les polítiques
d’igualtat al centre de l’acció política per tal d’erradicar totes les desigualtats, discriminacions i
violències.
Així mateix, vist el compromís del Govern amb el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Sostenible -aprovada el 25 de setembre del 2015-, el Pla normatiu recull en quina
mesura les noves iniciatives projectades es vinculen amb la seva consecució.
El Pla normatiu per als anys 2021-2023 inclou, en un primer apartat, la informació relativa a les
iniciatives legislatives i reglamentàries del Govern la tramitació de les quals es preveu iniciar en
aquest període. Aquestes noves iniciatives es presenten ordenades a partir de l’eix del Pla de Govern
al qual contribueixen a donar compliment. En relació amb cada proposta s’indica el calendari previst
de la consulta pública prèvia –si escau i si encara no s’ha fet-, així com el de l’inici de la tramitació, el
qual s’entén efectuat amb la consulta interdepartamental.
Alhora, en un segon apartat del Pla normatiu s’identifiquen les iniciatives que el Govern preveu
aprovar en aquest període, classificades pel departament que les impulsa. S’hi inclouen també les
iniciatives que ja han començat a tramitar-se.
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Finalment, com a novetat, a banda de programar l’adopció d’iniciatives normatives, en un tercer
apartat s’inclouen les previsions de revisió sistemàtica per a la simplificació de determinats àmbits de
l’ordenament jurídic i els compromisos d’efectuar avaluacions ex-post de normes vigents.
Per tot això, a proposta de la consellera de la Presidència, el Govern
Acorda:
1. Aprovar el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, pel
període comprès d’octubre del 2021 fins juny del 2023, amb el contingut que consta en l’annex.
2. En el cas que s’hagi de tramitar un avantprojecte de llei, un projecte de decret legislatiu o un
projecte de decret que no estigui previst en el Pla normatiu, la unitat promotora ho ha de justificar en
l’expedient i explicitar els motius pels quals aquesta iniciativa normativa no s’hi va incloure.
3. Encomanar a la Secretaria del Govern, a través de l’Àrea de Millora de la Regulació de la Direcció
General de Coordinació Interdepartamental, la coordinació i el seguiment de l’execució del Pla
normatiu. Els resultats de l’esmentat seguiment es posaran, de manera periòdica, a disposició dels
departaments.
4. L’Àrea de Millora de la Regulació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental ha
d’elaborar i publicar un informe sobre l’execució del Pla normatiu en el qual es reculli el grau de
compliment, els motius per no tramitar les iniciatives previstes, la justificació de les iniciatives
adoptades que no s’havien previst inicialment i els resultats de les revisions normatives efectuades. A
aquests efectes, els departaments han de traslladar-li la informació corresponent al seu àmbit de
competència en el segon trimestre del 2023.
5. Al final del primer i del segon semestre del 2022, si hi ha motius justificats que ho aconsellin, la
Secretaria del Govern, d’ofici o a instància dels departaments afectats i d’acord amb aquests, pot
promoure una modificació del Pla normatiu i procedir a la seva publicació, amb el coneixement previ
del Govern.
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1. Noves iniciatives normatives que es preveu tramitar

Eix 1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
1) Avantprojecte de llei de procediment d’elaboració de normes (PRE)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el procediment d’elaboració de disposicions amb la finalitat d’agilitzar-lo,
incrementar la transparència i reforçar la qualitat de les avaluacions d’impacte normatiu per
millorar la presa de decisions.
2) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: adaptar amb major precisió les previsions de la norma als nous requeriments del
procediment administratiu comú i del règim jurídic de les administracions públiques, així com a les
necessitats de la nova realitat digital, a fi de contribuir a la certesa jurídica.
3) Avantprojecte de llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: bastir una nova Escola que articuli, promogui i produeixi recerca, anàlisi, serveis i
productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament del talent, la formació i
l’aprenentatge, i l’organització de les institucions de l'Ecosistema de la Governança Pública, per
aconseguir una administració al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i
eficient.
4) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: transposar la Directiva dels serveis de comunicació audiovisual per garantir un marc
jurídic del sector adaptat a les noves tecnologies i formes de consum que vetlli: per una
informació veraç i de qualitat, el foment de l’educació mediàtica, la lluita contra els continguts
discriminatoris i la presència suficient de les llengües catalana i aranesa.
5) Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de la Direcció Pública Professional de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022
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ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: contribuir a professionalitzar les posicions directives mitjançant la selecció d’acord
amb criteris de mèrit, capacitat i idoneïtat, i una cultura de gestió gerencial de direcció per
objectius i resultats.
6) Avantprojecte de llei de l’ocupació pública catalana (PRE)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: ordenar i regular l'ocupació pública catalana, així com els seus instruments de gestió i
determinar el règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
7) Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre
primer, relatiu a les disposicions generals (ECO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: disposar d’un marc jurídic de les finances clar i coherent, i que faciliti la seva
actualització àgil i reforci la seguretat jurídica. Codificar en un únic text les diferents normes que
afecten les finances públiques i la gestió del pressupost.
8) Avantprojecte de llei del llibre tercer del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la gestió del pressupost (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el règim de la gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
9) Avantprojecte de llei del llibre quart del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: facilitar el control de la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de
Catalunya.
10) Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la tresoreria, endeutament i garanties de les finances públiques de la Generalitat de
Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
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Descripció: facilitar el control de la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de
Catalunya.
11) Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
les subvencions i ajuts (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: millorar la coordinació i el control de les subvencions i ajuts de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic.
12) Avantprojecte de llei del llibre setè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu al
control econòmic i financer (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: facilitar el control de la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat.
13) Avantprojecte de llei del llibre vuitè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la responsabilitat econòmica i financera (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: desenvolupar la responsabilitat econòmica i financera de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic.
14) Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (ECO)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS: Transversal
Descripció: determinar el contingut del pressupost de la Generalitat per al 2023.
15) Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per
al 2023 (ECO)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS: Transversal
Descripció: establir el conjunt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
necessàries per completar el règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat per al 2023.
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16) Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: potenciar el paper i la qualitat de l'estadística oficial i convertir l’Institut d’Estadística
de Catalunya en un node d'informació al servei de la recerca i l'avaluació de les polítiques
públiques mitjançant la integració i la reutilització de dades.
17) Avantprojecte de llei pel qual es regulen els grups d’interès (XGO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: aclarir conceptes que generen dubtes. Millorar el Registre d’activitats d’influència per
donar-ne publicitat. Reduir les càrregues administratives. Analitzar la possibilitat d’un nou règim
sancionador. Plantejar l’ajustament de les obligacions que s’imposen als grups d’interès.
18) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern (XGO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: superar diversos problemes interpretatius en relació amb algunes de les previsions de
la Llei 19/2014. Simplificar per garantir una coherència més gran i que sigui més fàcil i entenedora
l’aplicació de la normativa.
19) Avantprojecte de llei electoral (XGO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: disposar d’una llei electoral catalana –tot i l’obligat compliment de part de l’articulat de
la LOREG- permetria incidir en aquells elements que afavorissin la participació i la transparència
en l’organització del procés electoral.
20) Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya (INT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: crear i regular un únic sistema de policia de Catalunya com a eix vertebrador del
model policial català, dotat d’instruments efectius per assegurar l’ordenació i la coordinació de les
policies locals entre elles i d’aquestes amb la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.
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21) Avantprojecte de llei del sistema d'emergències de Catalunya (INT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: definir un sistema integral de gestió d'emergències i prevenció del risc i de la seva
governança, que inclou els sistemes de Protecció Civil, Bombers i el CAT112.
22) Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació
dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: donar compliment al punt 4t de l’Acord de condicions laborals de funcionaris del cos
de Bombers 2019-2022.
23) Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: homogeneïtzar els requisits d'accés amb la resta de cossos policials i incorporar el
requisit d'estar en possessió del títol de batxillerat.
24) Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de
la Generalitat–Mossos d'Esquadra (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: incloure l'opció d'accés al cos de Mossos d'Esquadra pel sistema de concurs oposició
i així equiparar-se a la resta de normativa sobre accés a cossos policials.
25) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’Agents
Rurals (INT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: adaptar les normes bàsiques del cos d’Agents Rurals a la situació i necessitats
actuals i a la nova adscripció departamental, fruit del desplegament del cos dels darrers anys, així
com incorporar un règim de distincions als membres d’aquest cos per als supòsits que a tal efecte
es determini.
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26) Avantprojecte de llei de regulació dels contractes d’arrendament de béns per incorporar-ho
al llibre sisè del Codi civil de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: completar el llibre sisè del Codi civil de Catalunya amb la regulació dels contractes
d’arrendaments de béns, tant els d’habitatge, com els de locals i de finques rústiques.
27) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (JUS)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: corregir errades materials i actualitzar referències normatives. Dotar de més seguretat
jurídica les entitats. Preveure la possibilitat que les entitats prenguin acords mitjançant reunions
per videoconferència o altres mitjans de comunicació.
28) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (JUS)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: modificar l’objecte del Centre per facilitar la reinserció sociolaboral de les persones
sotmeses a mesures penals i persones excarcerades.
29) Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes (JUS)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: establir el règim de prevenció, gestió i resolució de conflictes d’acord amb el mandat
de la disposició final primera de la Llei 9/2020, de modificació del llibre segon del Codi civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret
privat.
30) Avantprojecte de llei del títol III del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les fonts
no contractuals de les obligacions (JUS)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: incorporar la regulació de la responsabilitat extracontractual, la voluntat unilateral i
l'enriquiment injust, atès que a nivell social i econòmic s'han produït canvis que incrementen el
risc de patir danys derivats de multitud d'activitats, productes o serveis.
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31) Avantprojecte de llei de transposició de les directives de la Unió Europea 770/2019, relativa
als contractes de subministraments de continguts i serveis digitals, i 771/2019, sobre
determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns mitjançant la modificació
del Codi civil de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: transposar les directives europees al nostre dret civil.
32) Avantprojecte de llei de revisió i actualització del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,
sobre els drets reals (JUS)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: modernitzar i actualitzar el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, sobre drets reals.
33) Avantprojecte de llei de regulació de les disposicions generals dels contractes i de
diversos tipus contractuals als títols I i II, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les obligacions i els contractes (JUS)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: continuar amb el desplegament del llibre sisè del Codi civil de Catalunya,
d'obligacions i contractes. Introduir nous tipus contractuals com els de serveis, de préstec, de
finançament i garantia.
34) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat
de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat
pública (JUS)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: millorar la regulació d’algunes qüestions que l’aplicació de la norma ha posat de
manifest que cal reajustar. Modificar la regulació de determinades matèries i reformar les
potestats inspectora i sancionadora.
35) Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en matèria
de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat (JUS)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: adaptar els objectius de la Convenció de les Nacions Unides, de 13 de desembre de
2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat al dret intern, especialment, pel que fa al
reconeixement de la capacitat de totes les persones i a la regulació dels suports en els casos en
què sigui necessari.
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36) Projecte de decret de simplificació de disposicions reglamentàries obsoletes (PRE)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: contribuir a la certesa jurídica i a millorar l’accés al dret vigent, mitjançant l’adopció
d’un decret de simplificació sobre normativa obsoleta en determinats àmbits sectorials.
37) Projecte de decret del personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional de les entitats locals de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: adaptar la regulació del règim jurídic del personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional dels ens locals de Catalunya.
38) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: millorar i agilitar la tramitació dels expedients d’oficialització dels símbols dels ens
locals mitjançant un procediment tècnic adequat i eficaç amb respecte de les normes heràldiques
i vexil·lològiques, i recollir les especificitats d’Aran.
39) Projecte de decret de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar la normativa de selecció de personal per agilitar i modernitzar la gestió dels
processos selectius.
40) Projecte de decret sobre el procediment electoral a òrgans de representació del personal
funcionari de la Generalitat de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: establir per reglament el procediment per a l'elecció de les juntes de personal i per a
l'elecció de delegats de personal.
41) Projecte de decret d’establiment del vot electrònic en les eleccions a òrgans de
representació del personal d’administració i tècnic al servei de l’Administració de la
Generalitat (PRE)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022
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ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: implantar el sistema de vot electrònic a les eleccions dels representants de personal
d'administració i tècnic, i del personal laboral.
42) Projecte de decret de Reglament de funcionament de la Comissió Tècnica de la Funció
Pública (PRE)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: millorar el funcionament de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, que és un òrgan
superior en matèria de personal, amb funcions de coordinació, de consulta, de proposta i, si
s'escau, d'execució dels assumptes de personal.
43) Projecte de decret pel qual es determina el marc relacional de l’Administració de la
Generalitat amb les entitats del seu sector públic i s’estableix el règim jurídic aplicable als
instruments de relació (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: contribuir a millorar la regularitat de gestió de les entitats del sector públic en les
seves relacions amb l’Administració matriu, guanyant en certesa jurídica i eficiència en l’actuació.
44) Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per al 2022
(ECO)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: planificar l'activitat estadística oficial a càrrec dels òrgans del Sistema estadístic de
Catalunya per al 2022.
45) Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per al 2023
(ECO)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: planificar l'activitat estadística oficial a càrrec dels òrgans del Sistema estadístic de
Catalunya per al 2023.
46) Projecte de decret pel qual s’aprova el control del compliment pels ens locals de les
obligacions de tramesa regular de documentació economicofinancera (ECO i PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: determinar mesures destinades a suspendre als ens locals que hagin incomplert el
deure de remissió de la documentació relativa a l'estat del deute a final d’exercici, el lliurament de
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subvencions o transferències a les quals tinguin dret amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat i actualitzar la regulació de l’Inventari públic de control de compliment de les
obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals.
47) Projecte de decret de modificació del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de
reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar la composició i funcions de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa (JCCA).
48) Projecte de decret de creació de delegacions del Govern a l’exterior (XGO)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: consolidar la presència de Catalunya a l’exterior mitjançant la xarxa de delegacions,
per exercir les competències de la Generalitat d’impuls de la projecció de Catalunya a l’exterior i
de promoció dels seus interessos en aquest àmbit.
49) Projecte de decret de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert (XGO)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: establir un fòrum de discussió i acord per a la interoperativitat entre els departaments
de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic en les matèries que integren allò que es
coneix com a Govern obert.
50) Projecte de decret del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (XGO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 1: Fi de la pobresa
Descripció: actualitzar la composició, les funcions i millorar el funcionament del Comitè Català
d’Ajut Humanitari d’Emergència.
51) Projecte de decret del Consell de Foment de la Pau (XGO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar la composició, les funcions i millorar el funcionament del Consell de
Foment de la Pau.
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52) Projecte de decret pel qual es regulen les taules sectorials agràries i es deroga el Decret
375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries
(ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: regular una eina de participació i presa d’acords en la qual puguin participar tots els
sectors implicats en el disseny de les polítiques del Departament. Adoptar mecanismes de
flexibilització, tant en la creació i composició com en les funcions.
53) Projecte de decret de regulació i normes de funcionament del Delegat de Protecció de
Dades (DPD) del Departament de Salut i del seu sector públic (SLT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: regular l’estatut jurídic i les normes de funcionament del Delegat de Protecció de
Dades (DPD) del Departament de Salut i del seu sector públic.
54) Projecte de decret de modificació del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: modificar el Decret per reduir la càrrega administrativa dels municipis en l'elaboració
dels plans de protecció civil municipals.
55) Projecte de decret de modificació del 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 (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: modificar el Decret per reduir la càrrega administrativa de les empreses en
l'elaboració dels plans d'autoprotecció.
56) Projecte de decret pel qual es modifica la regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat i es regula el manteniment de les aptituds psicofísiques en el cos de
Mossos d'Esquadra (INT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el tractament de la segona activitat per adequar-la a la piràmide d'edat del
cos de Mossos d’Esquadra i regular el procediment de seguiment del manteniment de les aptituds
psicofísiques.
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57) Projecte de decret pel qual es modifica la regulació del règim horari i de permisos de les
persones membres del cos de Mossos d'Esquadra (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el marc normatiu relatiu als règims horari i de permisos de les persones
membres del cos de Mossos d’Esquadra per recollir les novetats adoptades per acords sindicals i
introduir millores en matèria de conciliació des de la perspectiva de gènere.
58) Projecte de decret pel qual es modifica la regulació del reglament de provisió de llocs de
treball del cos de Mossos d'Esquadra (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el marc normatiu relatiu a la provisió de llocs de treball del cos de Mossos
d’Esquadra i incorporar-hi les mesures que es proposin en el Pla d'Igualtat d’aquest cos de
Mossos d’Esquadra.
59) Projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels
membres dels cossos de les policies locals de Catalunya (INT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: regular de forma íntegra la imatge corporativa i la identificació pública de les policies
locals, és a dir, tots els elements distintius i d’identificació d’aquests cossos policials, així com de
les actituds i conductes dels policies relacionats amb les seves funcions, per tal de garantir
l’efectivitat operativa d’aquests cossos i la seva identificació, i millorar la seguretat pública.
60) Projecte de decret de regulació de la uniformitat, reconeixements, salutacions i altres
elements identificadors de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra (INT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar la imatge personal dels agents del cos de Mossos d'Esquadra per
transmetre més confiança i seguretat a la ciutadania, i que l'atenció policial estigui d'acord amb el
valor de l'exemplaritat, efectivitat policial i millora del sistema de seguretat pública.
61) Projecte de decret de regulació de vigilants municipals (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: dotar els vigilants municipals d'un règim jurídic específic i cohesionat per tal de
contribuir a la seguretat jurídica dins el sistema de seguretat pública.
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62) Projecte de decret de modificació del decret de bombers voluntaris (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: incloure els acords obtinguts en la subcomissió creada dins del Consell de Bombers
Voluntaris.
63) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de segona activitat del cos d'Agents
Rurals (INT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: regular, d'acord amb el que estableix l'article 27 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del
cos d'Agents Rurals, la situació administrativa especial dels membres del cos d'Agents Rurals.
64) Projecte de decret de modificació del Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es
regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de Bombers de la
Generalitat (INT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: adaptar la normativa vigent a les noves necessitats organitzatives i a la realitat del cos
de Bombers de la Generalitat.
65) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes
reguladores de les eleccions dels representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell
de la Policia-Mossos d’Esquadra i designació d’organitzacions sindicals representatives
(INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el marc normatiu relatiu a les eleccions sindicals del cos de Mossos
d’Esquadra, implementant el vot telemàtic i d'altres mesures que ajudin a reduir els litigis en
aquesta matèria.
66) Projecte de decret de Pla de carrera professional del cos de Bombers de la Generalitat
(INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: dissenyar un pla de carrera professional que s’ajusti a les necessitats actuals del cos
de Bombers de la Generalitat.
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67) Projecte de decret per a l’aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut
(DSO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar i adaptar el funcionament del Consell a les formes de participació actuals
del jovent, incloure la missió i valors que el guien, i garantir la paritat en els seus espais de
decisió, per donar suport al moviment juvenil organitzat i el jovent, i reforçar-ne la participació.
68) Projecte de decret d’aprovació de la demarcació dels Registres de la Propietat, Mercantils i
de Béns Mobles de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: garantir l’existència d’un servei públic registral adaptat a les necessitats de la
ciutadania i adequat al context economicosocial i territorial de Catalunya.
Eix 2. Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar
69) Avantprojecte de llei del tercer sector (EMT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: ordenar el Tercer Sector Social i establir un marc jurídic comú de referència per a les
entitats que en formen part.
70) Avantprojecte de llei d’addiccions (SLT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: actualitzar la normativa per adaptar-la als nous patrons de consum, les noves
substàncies i les addiccions sense substància, amb una nova visió de la salut pública.
71) Avantprojecte de llei d’harmonització de les fórmules de gestió no contractuals i
d’ordenació funcionals dels serveis de salut amb càrrec a fons públics (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: establir el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a
la prestació de serveis sanitaris.
72) Avantprojecte de llei d’accés a la cultura i de drets culturals (CLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022
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ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: garantir l’accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania i els agents culturals,
amb caràcter transversal, a partir de la consideració de la cultura com a bé essencial per al
desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva.
73) Avantprojecte de llei de l’Institut de la Filmoteca de Catalunya (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: crear una entitat que gestioni autònomament la Filmoteca de Catalunya com a
equipament cultural nacional.
74) Avantprojecte de llei de modificació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: modificar la regulació dels consells rectors dels museus nacionals de l'Agència
Catalana del Patrimoni Cultural i altres aspectes, amb la finalitat de millorar el seu funcionament.
75) Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial (CLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: regular el patrimoni cultural immaterial atès que manca una regulació completa
d'aquest àmbit -més enllà de la cultura popular i l'associacionisme cultural- en el marc de la
Convenció internacional per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de 2003.
76) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema
bibliotecari de Catalunya (CLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el contingut de la normativa vigent i afegir-hi un títol relatiu a infraccions i
sancions administratives.
77) Projecte de decret de regulació dels centres de formació professional integrada (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: regular la creació dels centres de formació professional integrada que ofereixen els
serveis bàsics del sistema FPCAT.
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78) Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del
treball autònom (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: actualitzar el Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del
treball autònom.
79) Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professionals per a
l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: impulsar el sistema de qualificació i formació professionals per a l’ocupació de l’àmbit
laboral de Catalunya. Promoure la formació durant la vida de les persones treballadores,
desocupades i ocupades, i millorar-ne l’ocupabilitat.
80) Projecte de decret del Registre de Centres Especials de Treball (EMT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: regular el Registre de Centres Especials de Treball i el procediment d’alta, baixa i
modificació del Registre.
81) Projecte de decret del procediment sancionador als perceptors de prestacions per
desocupació (EMT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: regular el règim de les sancions als perceptors de prestacions per desocupació.
82) Projecte de decret de modificació del Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de
delegats i delegades de prevenció (EMT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: donar cobertura a la telematització completa del tràmit del Registre de delegats i
delegades de prevenció, que permeti una comunicació completa de les dades al Registre.
83) Projecte de decret de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques (EDU)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
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Descripció: desplegar la Llei 12/2009, d'educació.
84) Projecte de decret de creació del Programa de recerca, la innovació pedagògica i la
formació del professorat en l’àmbit de les vocacions científiques, tecnològiques, en
enginyeria i matemàtiques (STEAM), i l’establiment de l’estructura organitzativa i el
funcionament del centre educatiu i de la xarxa de centres per a la seva implantació (EDU)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: generar un nou recurs al servei del conjunt del sistema educatiu per afavorir el
desenvolupament professional docent mitjançant la innovació i la recerca científica i educativa en
contextos reals d'ensenyament i aprenentatge.
85) Projecte de decret d’ordenació curricular dels ensenyaments de l’educació infantil (EDU)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: elaborar el currículum de l'educació infantil per donar resposta a les necessitats
educatives de l'alumnat del segle XXI i desplegar-lo atenent tres eixos estratègics: l'elaboració de
materials exemplificadors, la formació del professorat i l'acompanyament dels centres.
86) Projecte de decret d’ordenació curricular dels ensenyaments de l’educació primària i de
l’educació secundària obligatòria (EDU)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: elaborar el currículum de l'educació obligatòria per donar resposta a les necessitats
educatives de l'alumnat del segle XXI i desplegar-lo atenent tres eixos estratègics: l'elaboració de
materials exemplificadors, la formació del professorat i l'acompanyament dels centres.
87) Projecte de decret d’ordenació curricular dels ensenyaments del batxillerat (EDU)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: elaborar el currículum del batxillerat per donar resposta a les necessitats educatives
de l'alumnat del segle XXI i desplegar-lo atenent tres eixos estratègics: l'elaboració de materials
exemplificadors, la formació del professorat i l'acompanyament dels centres.
88) Projecte de decret de regulació de la gestió i el funcionament del servei escolar de
menjador dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació (EDU)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
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Descripció: actualitzar la regulació del servei de menjador escolar per adequar-lo als canvis
normatius, transformar-lo en un espai educatiu, millorar-ne la qualitat del servei i promoure la
participació de les famílies.
89) Projecte de decret d’aprovació dels nous estatuts del Complex Educatiu de Tarragona
(CET) (EDU)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: desplegar la Llei de creació d’aquest centre, desenvolupar-ne l’organització i el règim
jurídic, aprovar-ne els estatuts, fixar el departament d’adscripció i els béns que se’ls assignen.
90) Projecte de decret d’ordenació acadèmica dels ensenyaments d’arts escèniques (EDU)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: contribuir a la certesa jurídica de l’ordenació acadèmica d’aquests ensenyaments.
91) Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de
Vela en aparell fix i mòbil (EDU)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: establir el currículum aplicable a Catalunya d’aquest ensenyament.
92) Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de
Salvament i Socorrisme (EDU)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: establir el currículum aplicable a Catalunya d’aquest ensenyament.
93) Projecte de decret de sanitat mortuòria (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: actualitzar la normativa de policia sanitària mortuòria per adequar-la a la realitat
sociocultural, tecnològica i administrativa d’avui en dia.
94) Projecte de decret pel qual es crea el Registre Sanitari d’Empreses i Establiments
Alimentaris (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
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Descripció: desplegar reglamentàriament el Registre d’acord amb la Llei 18/2009, de salut pública
i establir els requisits mínims per a la inscripció en registres municipals dels establiments de
venda al detall.
95) Projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària
oficial en els escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a
Catalunya (SLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: regular els serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales
d’especejament i establiments de manipulació de caça, mitjançant l’establiment de les funcions i
les condicions de formació, d’habilitació i d’autorització.
96) Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatus de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: desplegar el règim jurídic de l’Agència i la seva estructura orgànica de conformitat
amb la seva naturalesa jurídica.
97) 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 (SLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: regular les condicions per dur a terme la indicació, ús i autorització de la dispensació
de medicaments i productes sanitaris d’acords amb protocols o guies de pràctica clínica
assistencial.
98) Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació professional en matèries
sanitàries amb incidència en la salut de les persones (SLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: unificar la regulació de la formació de contingut sanitari en l’exercici de diverses
pràctiques professionals amb incidència a la salut.
99) Projecte de decret de modificació del Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea
el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i
requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya
(RPSC) (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022
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ODS 3: Salut i benestar
Descripció: habilitar els responsables del Registre per dur a terme cerques d’informació dels
professionals de la salut a la PICA i per poder nodrir el Registre estatal de Professionals de la
Salut (REPS).
100) Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris aplicables a la
preparació i lliurament dels sistemes personalitzats de dosificació de medicaments a les
oficines de farmàcia (SLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: establir els requisits tecnicosanitaris aplicables a la preparació i lliurament dels
sistemes personalitzats de dosificació de medicaments a les oficines de farmàcia.
101) Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per a la realització
d’estudis observacionals amb medicaments en els centres i establiments sanitaris de
Catalunya (SLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: establir les condicions per a l’avaluació, realització i seguiment dels estudis
observacionals amb medicaments d’ús humà que es facin als centres sanitaris i sociosanitaris i
als establiments sanitaris tant de titularitat pública com privada.
102) Projecte de decret pel qual es regulen els requisits i el procediment d’acreditació dels
comitès d’ètica de la recerca i dels comitès d’ètica de la recerca amb medicaments (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: adequar a la normativa europea i estatal els requisits i el procediment d’acreditació
dels comitès d’ètica de la recerca i els comitès d’ètica de la recerca amb medicaments.
103) Projecte de decret de delimitació territorial de les regions sanitàries i dels sectors
sanitaris del Servei Català de la Salut (SLT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: revisar la delimitació territorial de les regions sanitàries i els sectors sanitaris del
Servei Català de la Salut.
104) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei 12/2020, del 13
d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental (SLT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
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Descripció: desplegar la Llei 12/2020, d’atenció pública de la salut bucodental, en tots aquells
aspectes que remet a la potestat reglamentària.
105) Projecte de decret de modificació del Decret 140/2012, de 30 d’octubre, pel qual es
modifiquen els decrets de creació dels plans directors d’oncologia, de malalties de l’aparell
circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari i dels consells assessors
respectius, i es deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de
recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor (SLT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: revisar el model vinculat a la funció planificadora i adaptar l’estructura dels plans a
l’objectiu de reforçar la transversalitat dels seus continguts, l’expertesa clínica i la cocreació amb
la ciutadania.
106) Projecte de decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (DSO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: regular les característiques i les funcions de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i
els criteris de qualitat dels equipaments i els serveis que la integren per consolidar-la com la
principal xarxa territorial per al foment de l'emancipació del jovent de Catalunya.
107) Projecte de decret per a l’acreditació i el reconeixement de les escoles d’educadors en el
lleure infantil i juvenil (DSO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 4: Educació de qualitat
Descripció: establir el procediment i requisits per al reconeixement d’escoles i l'acreditació de
centres que imparteixin cursos i certificats de professionalitat. Facilitar l'accés a la formació en
monitoratge i enfortir el sector de l'educació en el lleure.
108) Projecte de decret del Consell de l'Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya (DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar la regulació de l'òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèria
associativa i de voluntariat i en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de
l’associacionisme i el voluntariat.
109) Projecte de decret sobre el funcionament i les formes d'accés, inscripció i cancel·lació del
Cens d'entitats del Voluntariat de Catalunya (DSO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
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Descripció: regular el funcionament i les formes d'accés, inscripció i cancel·lació del Cens
d'entitats del Voluntariat de Catalunya.
110) Projecte de decret pel qual es regula la prestació econòmica de l’assistència personal per
a les persones en situació de dependència a Catalunya i l’ampliació del nivell de protecció
d’aquesta prestació (DSO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: regular la prestació econòmica d’assistència personal a Catalunya per a les persones
en situació de dependència.
111) Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques
(DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: millorar la protecció dels consumidors i introduir una regulació d'acord amb allò que
estableix la Llei del dret a l'habitatge i el Codi civil de Catalunya.
112) Projecte de decret de les Inspeccions Tècniques d'Edifici, d'actualització del Decret
67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici (DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: adaptar les inspeccions tècniques d'edifici als nous requeriments per fomentar una
millora en l'eficiència dels edificis d'habitatges.
113) Projecte de decret sobre el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial,
d'actualització del Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments
d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial (DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: millorar els mecanismes de gestió dels procediments d'adjudicació d'habitatges amb
protecció oficial i adaptar el funcionament del Registre a les previsions normatives existents.
114) Projecte de decret de modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de
desplegament parcial de la Llei 18/2009, de 4 de juliol, de suport a les famílies per regular la
prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en
què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment (DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
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Descripció: adaptar l’esmentat Decret 151/2009 a la modificació de la Llei 18/2003 que es va fer
mitjançant la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb
l’objectiu de regular la prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a
famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment.
115) Projecte de decret de modificació del Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula
Nacional i les taules territorials i locals d’infància (DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: incrementar la representativitat dels òrgans competents en la matèria, així com donar
protagonisme als infants i adolescents.
116) Projecte de decret de modificació del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l’habitatge (DSO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 1: Fi de la pobresa
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: adaptar el marc normatiu sectorial en matèria d’habitatge que permeti entre d’altres
finalitats la implantació dels nous preus dels habitatges amb protecció oficial.
117) Projecte de decret de modificació del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: simplificar els nomenaments dels membres i modificar el sistema d'ajuts segons el
tipus d'equipament per millorar-ne la flexibilitat, l'eficàcia i la transparència.
118) Projecte de decret de modificació del Decret 60/2020, de 20 de juny, del Sistema Públic
d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: simplificar els nomenaments dels membres i modificar el sistema d'ajuts segons el
tipus d'equipament per millorar-ne la flexibilitat, l'eficàcia i la transparència.
119) Projecte de decret de modificació del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el
personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
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Descripció: actualitzar el contingut de la normativa actual amb la finalitat de millorar i flexibilitzar la
regulació d'aquest àmbit.
120) Projecte de decret de modificació del Decret 116/2005, de 14 juny, del Consell Social de la
Llengua Catalana (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: revisar la composició del Consell i la representativitat dels sectors. Verificar els
mecanismes de funcionament dels seus òrgans per facilitar-ne la tasca i l'acompliment dels
objectius.
121) Projecte de decret de les biblioteques especialitzades (CLT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: regular i ordenar les biblioteques especialitzades, les quals contenen fons centrats
principalment en un camp específic del coneixement.
122) Projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les
necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió.
123) Projecte de decret pel qual es crea el Col·legi de Tècnics Ortopèdics de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les
necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió.
124) Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi de Geòlegs de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: el Reial decret 299/2021, de 27 d'abril, va aprovar la segregació de la delegació
catalana de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, col·legi d’àmbit estatal. De conformitat amb la
disposició addicional única d’aquest Reial decret, la referida segregació serà efectiva a partir de
l'entrada en vigor de la norma autonòmica de creació de Col·legi de Geòlegs corresponent, en
l'àmbit territorial de Catalunya.
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Eix 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
125) Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Espacial de Catalunya (VPD)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: fomentar la indústria vinculada a la nova economia de l’espai i crear un ecosistema
favorable i competitiu per al seu desenvolupament mitjançant un instrument especialitzat per a la
gestió, impuls i interlocució amb el sector.
126) Avantprojecte de llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (VPD)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: adequar la Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al Reglament europeu
general de protecció de dades, la Llei orgànica 3/2018 i la Llei orgànica 7/2021.
127) Avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de
Catalunya (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: reforçar la seguretat jurídica i garantir que les funcions públiques de les cambres i els
serveis que presten s’adapten a les necessitats del teixit empresarial. Millorar la coordinació de
les cambres entre si i amb l’Administració de la Generalitat.
128) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya (EMT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 1: Fi de la pobresa
ODS 10: Reducció de les desigualtats
ODS 12: Consum i producció responsable
Descripció: incorporar noves disposicions comunitàries que afecten els drets de les persones
consumidores, persones vulnerables, consum responsable i transició ecològica. Desenvolupar les
comissions de sobreendeutament i les conductes que afecten els estereotips de gènere.
129) Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei
d’inspecció tècnica de vehicles (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: definir el model de prestació del servei d’ITV per donar seguretat jurídica als
operadors en aquest àmbit i establir un model coherent adequat al marc normatiu europeu.
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130) Avantprojecte de llei de turisme de Catalunya (EMT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: aconseguir que el sector turístic sigui de més qualitat i sostenible des del punt de vista
ambiental, econòmic i social.
131) Avantprojecte de llei d’economia social i solidària (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: impulsar el model econòmic centrat en les persones.
132) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de
previsió social (ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: actualitzar i adaptar la normativa actual a les diverses disposicions estatals i
comunitàries de rang divers que regulen l’activitat de les entitats asseguradores en el marc
conegut com a “Solvència II”.
133) Avantprojecte de llei dels serveis funeraris (ECO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: regular la prestació dels serveis funeraris de manera procompetitiva per reduir tots
aquells obstacles a la competència que dificultin de manera injustificada l’actuació de les entitats
prestadores de serveis funeraris.
134) Avantprojecte de llei del llibre segon del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu
al patrimoni de la Generalitat de Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: actualitzar el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector
públic per permetre una gestió més eficient i una regulació millor de les funcions dominicals.
135) Avantprojecte de llei de contractes del sector públic de Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
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Descripció: adaptar la normativa bàsica estatal a les particularitats de les administracions
públiques catalanes.
136) Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova l’Estatut de l’empresa pública catalana
(ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: fer una refosa que facilitarà als operadors jurídics i a la ciutadania el coneixement de
la regulació en la matèria i derogar aquells articles de les lleis que han estat objecte de refosa.
137) Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de
Finances, de 14 de gener de 1985 (ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: elaborar un nou text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, en substitució del
text refós aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, que ha sofert diverses
modificacions. Caldrà per tant també regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut.
138) Projecte de decret pel qual s’aprova la política d’accessibilitat dels llocs web i aplicacions
per a dispositius mòbils (VPD)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: definir la política d'accessibilitat dels llocs web des dels punts de vista tècnic i
organitzatiu. A més, de garantir l’accés a tota la ciutadania (amb independència de l'edat,
coneixements, capacitats o tecnologia d'accés de les persones usuàries) als serveis i continguts
digitals que ofereix en webs i aplicacions mòbils.
139) Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa (EMT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: adequar els estatuts de l'entitat per donar resposta a noves necessitats derivades de
les diverses actuacions d'ACCIÓ i de la coordinació amb els diferents departaments que puguin
estar directament relacionats amb aquestes línies de treball. Disposar d'un únic text normatiu.
140) Projecte de decret sobre el Registre d’organitzacions de persones consumidores de
Catalunya i la condició d’organització més representativa (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 17: Aliança pels objectius
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Descripció: actualitzar i unificar la normativa reguladora de les organitzacions de persones
consumidores i revisar-ne els criteris de representativitat.
141) Projecte de decret per als establiments afectats per la Directiva Seveso III (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: adaptar la normativa catalana a la Directiva Seveso III. Regular els establiments amb
risc d’accidents greus i la seva implantació urbanística arreu del territori.
142) Projecte de decret de desplegament de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (EMT)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: dotar el sector de més seguretat jurídica, mitjançant la simplificació normativa i
l'increment de la transparència dels procediments administratius que afecten als establiments, les
instal·lacions i els productes.
143) Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, del 29 d’abril, del Consell Català de
l’Empresa (EMT)
Consulta pública prèvia:
No és necessària

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: adequar els membres i el nombre de representants de cadascuna de les parts
(Generalitat, sindicats i patronals).
144) Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de desplegament del Decret llei 1/2009,
del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (EMT)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 13: Acció climàtica
Descripció: desenvolupar el reglament previst al Decret llei 1/2009, i derogar l'anterior reglament Decret 378/2006-, amb la finalitat de fomentar el model de ciutat compacta, complexa i socialment
cohesionada, mitjançant la definició dels requisits que han de complir els establiments comercials,
que ajudin a reduir la mobilitat generada en vehicle privat per motiu de compra i a incrementar la
sostenibilitat ambiental dels edificis comercials.
145) Projecte de decret pel qual es regulen les funcions, les competències, l’abast i els criteris
de control dels òrgans de control intern o unitats d’auditoria de les entitats del sector
públic (ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
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Descripció: millorar l'eficiència de la gestió i el control de resultats de les entitats del sector públic.
Establir els mecanismes, els procediments i els criteris de control intern.
146) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del
catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació (ECO)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: afavorir la pràctica del joc responsable i la lluita contra la ludopatia.
147) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del règim de les seccions de crèdit de
les cooperatives (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
Descripció: desplegar la Llei del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives per substituir
el desenvolupament establert pel Decret 280/2003.
148) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del règim de les fundacions especials
(ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: desplegar reglamentàriament el capítol IX, relatiu a les fundacions especials, del text
refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya.
149) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 279/2003, de 4 de novembre, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats
de previsió social (ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: actualitzar i adaptar la normativa actual a les diverses disposicions estatals i
comunitàries de rang divers que regulen l’activitat de les entitats asseguradores en el marc
conegut com a “Solvència II”.
150) Projecte de decret regulador del Registre de societats anònimes d’assegurança i
reassegurança (ECO)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: establir un registre administratiu de les societats anònimes d’assegurança i
reassegurança.

32

151) Projecte de decret de desenvolupament de la central de compres de Catalunya (ECO)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: simplificar i agilitar els processos de compra pública i garantir una millor gestió dels
fons públics.
Eix 4. Per un país verd, equilibrat i connectat
152) Avantprojecte de llei d’erradicació de l’amiant i dels materials que contenen amiant (PRE)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: establir les mesures necessàries per erradicar els materials que contenen amiant a
Catalunya, amb la finalitat de protegir la salut de la ciutadania i dels professionals encarregats de
les tasques d’erradicació.
153) Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: regular, dins un sistema integrat, les bases del règim jurídic dels governs locals
catalans, en desenvolupament del marc general del títol II capítol VI i l’article 160 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
154) Avantprojecte de llei de l’Estatut dels micropobles (PRE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: establir un règim específic per a aquells municipis que tinguin la consideració de
micropobles. Aconseguir l’equilibri territorial i la igualtat material dels seus habitants.
155) Avantprojecte de llei de muntanya (VPD)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
ODS 10: Reducció de les desigualtats
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: fomentar la implantació d’iniciatives econòmiques en els municipis de muntanya.
Crear una agència en què participin actors públics i privats. Crear un observatori per
desenvolupar programes estratègics específics. Minimitzar els riscos derivats del canvi climàtic o
la globalització.
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156) Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells (ECO en
col·laboració amb ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 13: Acció climàtica
Descripció: implantar un nou tribut mediambiental que, de la mateixa manera que ja es graven
determinades activitats per l’impacte que tenen en el medi ambient, comporti l’assumpció, per part
dels agents productors, dels costos mediambientals que provoquen en el desenvolupament de la
seva activitat econòmica.
157) Avantprojecte de llei de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb
efecte d’hivernacle (ECO en col·laboració amb ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 13: Acció climàtica
Descripció: implantar un nou tribut mediambiental que, de la mateixa manera que ja es graven
determinades activitats per l’impacte que tenen en el medi ambient, comporti l’assumpció per part
dels agents econòmics dels costos mediambientals que provoquen en el desenvolupament de la
seva activitat econòmica.
158) Avantprojecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos de
Catalunya (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
ODS:12: Consum i producció responsable
Descripció: regular la prevenció i la gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos. Prevenir i
reduir l’impacte advers global de determinats productes de plàstic en la salut humana i el medi
ambient.
159) Avantprojecte de llei de creació del Conservatori del Litoral de Catalunya (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 14: Vida submarina
Descripció: crear el Conservatori del Litoral de Catalunya, amb els objectius de salvaguardar i
recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització, a partir de
l'adquisició pública del sòl, en compliment del que disposa la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de
protecció i ordenació del litoral.
160) Avantprojecte de llei de transició energètica (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 7: Energia neta i assequible
Descripció: fixar els principis legislatius de la política energètica necessària per dur a terme la
transició energètica de Catalunya a partir dels objectius establerts a la Llei del canvi climàtic i en
el Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya.
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161) Avantprojecte de llei del mar (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 14: Vida submarina
Descripció: dotar d'un marc normatiu coherent la política marítima integrada de Catalunya
mitjançant la codificació i regulació dels diferents elements substantius que, col·lectivament
constitueixen l'Agenda Marítima de Catalunya en el context més ampli de l'assoliment dels ODS
de l'Agenda 2030.
162) Avantprojecte de llei de la producció agrícola sostenible (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 2: Fam zero
Descripció: aconseguir els objectius de producció agrícola sostenible, fer-la visible envers la
societat i regular-ne els aspectes de manera transversal i única per a tots els cultius.
163) Avantprojecte de llei de protecció i rehabilitació d’espais afectats per activitats extractives
(ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: modificar el règim de la restauració dels espais afectats per activitats extractives.
Incrementar la seguretat jurídica. Aplicar una nova normativa adaptada a les noves realitats tant
mediambientals com de regulació.
164) Avantprojecte de llei de qualitat atmosfèrica (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: adequar la normativa al marc europeu. Dotar d'eines per a la gestió de les causes que
contribueixen a no disposar dels nivells de qualitat atmosfèrica adequats. Definir eixos per fer
front a la contaminació odorífera.
165) Avantprojecte de llei de biodiversitat (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: dotar d'un nou marc normatiu en termes de biodiversitat i conservació de la natura.
Actualitzar l'antic marc normatiu.
166) Avantprojecte de llei de caça (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
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Descripció: crear un model de gestió cinegètica sostenible. Establir un règim de protecció,
conservació, foment i aprofitament ordenat dels recursos cinegètics de manera compatible amb
l'equilibri natural.
167) Projecte de decret que desplega la Llei de l’arquitectura (VPD)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: desplegar la Llei de l’arquitectura i determinats aspectes que necessiten un
desenvolupament normatiu millor.
168) 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 (VPD)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: fomentar una mobilitat sostenible.
169) Projecte de decret de modificació del Decret 190/2016, de 16 de febrer, de gestió de la
seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya (VPD)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: transposar la Directiva (UE) 2019/1936 del Parlament Europeu i del Consell de 23
d’octubre de 2019 per la qual es modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de
les infraestructures viàries.
170) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del
30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral (VPD)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
ODS 14: Vida submarina
Descripció: complir els compromisos assumits per la Generalitat per mitjà de l’Acord de la
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral
Generalitat-Estat en relació amb la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
171) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2019, del
23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (VPD)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures
Descripció: complir els compromisos assumits per la Generalitat per mitjà de l’Acord de la
Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral
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Generalitat-Estat en relació amb la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en
aigües marítimes i continentals (Resolució EXI/698/2021).
172) Projecte de decret de tinença i cria d'ocells fringíl·lids (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: adaptar la tinença i cria d'aquestes aus a la normativa comunitària i a criteris de
conservació.
173) Projecte de decret de comercialització dels productes pesquers (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 14: Vida submarina
Descripció: regular la comercialització dels productes pesquers per garantir-ne el control i la
qualitat, la sostenibilitat dels recursos i la promoció del producte de proximitat. Promoure els nous
models de governança pesquera.
174) Projecte de decret d'estructura i funcionament dels Centres d'Activitats Marítimes (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 14: Vida submarina
Descripció: normalitzar aquest sector tan divers, atomitzat i lligat a l’estacionalitat i evitar que
proliferi l'intrusisme i el frau.
175) Projecte de decret pel qual es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i
ramaderes en desús i s’estableix el procediment per declarar una parcel·la agrícola i
ramadera en desús (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 2: Fam zero
Descripció: afavorir la continuïtat de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i incrementar-ne
l'eficàcia i l'eficiència. Dinamitzar l'activitat econòmica del sector i afavorir la continuïtat
d'empreses familiars agràries arrelades al territori.
176) Projecte de decret d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2020, de
l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 2: Fam zero
ODS 12: Consum i producció responsable
ODS 13: Acció climàtica
Descripció: desplegar el reglament de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.
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177) Projecte de decret de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: adaptar la normativa als nous reglaments comunitaris i a la normativa estatal.
Adequar les previsions de les làmpades a les tecnologies disponibles al mercat, tenint en compte
l’evolució en els darrers anys.
178) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2009,
del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 13: Acció climàtica
Descripció: desenvolupar la Llei d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.
179) Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pescaturisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i
continentals de Catalunya (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 14: Vida submarina
Descripció: facilitar la diversificació econòmica de l’activitat pesquera amb altres activitats
complementàries. Simplificar el règim d’intervenció administrativa. Adequar la normativa pròpia a
la nova regulació estatal.
180) Projecte de decret de delimitació i protecció de les zones d'ocupació d'alguers de
fanerògames (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 14: Vida submarina
Descripció: adoptar les mesures sectorials de protecció de les zones d'ocupació de fanerògames
tenint en compte la cartografia bionòmica de 10 a 50 metres que s’està elaborant.
181) Projecte de decret de regulació de la pesca recreativa (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 14: Vida submarina
Descripció: actualitzar la normativa vigent i adaptar-la a la normativa comunitària i estatal.
Introduir nous conceptes i formes de gestió i governança. Separar les llicències marítima i
continental.
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182) Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 3: Salut i benestar
ODS 6: Aigua neta i sanejament
ODS 12: Consum i producció responsable
Descripció: 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. Garantir la coherència normativa.
183) Projecte de decret pel qual es deroga el Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa
de llet crua de vaca (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
ODS 12: Consum i producció responsable
Descripció: derogar el Decret 163/2018 de manera que la venda directa de llet crua segueixi la
normativa bàsica. Facilitar que els establiments s’inscriguin al Registre corresponent
(RGSEAA/RSIPAC) i que la llet es posi a la venda sempre envasada, i compleixi els requeriments
higiènics i microbiològics.
184) Projecte de decret que regula el Registre Vitivinícola de Catalunya (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 12: Consum i producció responsable
ODS 13: Acció climàtica
Descripció: derogar la normativa actual i regular el Registre de nou per adaptar-lo a l'actual
situació. Habilitar la persona titular del departament competent per regular, per ordre, la verema i
tot allò relacionat amb el potencial vitícola.
185) Projecte de decret que regula el Registre d’Explotacions Agrícoles de Catalunya i el
Quadern d’explotació (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 12: Consum i producció responsable
ODS 13: Acció climàtica
Descripció: regular el Registre d'Explotacions Agrícoles de Catalunya i el seu quadern
d'explotació de manera que es pugui dur a terme un control i registre de les dades de les
explotacions agrícoles.
186) Projecte de decret de modificació del Decret 153/2019, de 3 de juliol, 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 amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts
agràries (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
2n semestre 2021
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ODS 6 : Aigua neta i sanejament
ODS 12: Consum i producció responsable
ODS 13: Acció climàtica
Descripció: modificar el programa d'actuació en zones vulnerables per nitrats i alguns aspectes de
la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització del sòl. Simplificar el pla de gestió de
dejeccions ramaderes i la seva tramitació.
187) Projecte de decret pel qual es crea la marca de garantia “CAT- on el menjar és cultura” per
a productes agroalimentaris i pesquers (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic
ODS 12: Consum i producció responsable
Descripció: valorar els aliments produïts a Catalunya per garantir un sistema alimentari complet,
competitiu, just, arrelat territorialment i fonamentat en la seva diversitat. Consolidar Catalunya
com a país de referència pel prestigi del seu sistema alimentari.
188) 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 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 annexos (ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: modificar la normativa actual per millorar-ne la interpretació i incorporar nous
preceptes i metodologies que permetin assolir un grau millor de protecció envers la contaminació
acústica.
189) Projecte de decret pel qual s’estableixen les bases per a un sistema d’avaluació de la
petjada de carboni de productes (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 13: Acció climàtica
Descripció: donar compliment al mandat establert a la Llei del canvi climàtic.
190) Projecte de decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: regular instruments de gestió i ordenació de l’activitat cinegètica a Catalunya. Regular
les Zones de Caça Controlada.
191) Projecte de decret de funcionament de les reserves nacionals de caça (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
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Descripció: regular el funcionament de les reserves nacionals de caça per promoure, conservar,
fomentar i protegir determinades espècies i subordinar a aquesta finalitat el possible aprofitament
cinegètic.
192) Projecte de decret de modificació del Decret de comercialització de la carn de caça (ACC)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 3: Salut i benestar
Descripció: establir mesures dirigides al compliment dels requisits higiènics i sanitaris previstos a
la normativa comunitària en matèria d'higiene alimentària per a la recollida, el condicionament i el
transport de les peces de caça silvestre destinades a la comercialització per al consum humà.
193) Projecte de decret de creació de la Taula Intersectorial del Sector Forestal (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: crear l'espai d'interlocució entre l'Administració i els representants del sector forestal
per consensuar propostes de desenvolupament i actuacions del sector.
194) Projecte de decret de mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal
(ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 7: Energia neta i assequible
Descripció: establir mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal i regular les
activitats amb risc d’incendi en terrenys forestals i la franja de 300 metres que els envolta.
195) Projecte de decret de regulació del Consell de Caça de Catalunya i els Consells
Territorials (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: regular el funcionament del Consell de Caça de Catalunya i dotar-lo d'una nova
composició que doni cabuda als diferents actors que tenen relació amb l'activitat cinegètica. Crear
el Consell de Caça de la Catalunya Central i valorar la creació del Consell de Caça de l'Alt
Pirineu.
196) Projecte de decret pel qual es modifica el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 6: Aigua neta i sanejament
Descripció: adaptar el reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua a les
modificacions en el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i a la normativa
tributària. Simplificar procediments.
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197) Projecte de decret del Reglament de l’Agència de la Natura (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 13: Acció climàtica
ODS 14: Vida submarina
ODS 15: Vida terrestre
Descripció: posar en marxa l'Agència de la Natura de Catalunya i la implementació territorial
atenint-se a la distribució per vegueries.
198) Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les
Energies Renovables a Catalunya (ACC)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 7: Energia neta i assequible
Descripció: determinar la distribució arreu del territori de les instal·lacions d’aprofitament de les
energies renovables, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per fer efectiva la transició
energètica a Catalunya.
199) Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Catalunya
(ACC)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 15: Vida terrestre
Descripció: definir les accions necessàries per millorar la qualitat de l'aire a tot Catalunya, complir
amb els límits fixats per la UE i les recomanacions de l'OMS.
200) Projecte de decret de criteris d’informes de prevenció del risc en el tràmit urbanístic (INT)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Descripció: fixar els criteris per a l'elaboració dels informes de prevenció del risc de protecció civil
en el tràmit urbanístic.
Eix 5. Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
201) Avantprojecte de llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de
gènere de Catalunya (IFE)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2021

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: desenvolupar i garantir els drets de les persones transsexuals per erradicar les
situacions de discriminació. Assegurar la cohesió social en els valors d’igualtat i respecte i
estendre la cultura de la no-discriminació enfront de l’odi i el prejudici.
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202) Avantprojecte de llei antiracisme (IFE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 10: reducció de les desigualtats
Descripció: establir mecanismes per a la prevenció, eliminació i sanció d’actes i conductes de
racisme i qualsevol altra forma de discriminació.
203) Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva
de dones i homes (IFE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 5: Igualtat de gènere
Descripció: millorar l'obligatorietat de les mesures, incorporar indicadors de seguiment i avaluació
i revisar el règim sancionador.
204) Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
2n semestre 2021

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: fer efectius els drets de les víctimes de violacions de drets humans i del dret
internacional humanitari i, en concret, els principis de veritat, justícia i reparació, i l’obligació dels
estats de garantir-ne la no-repetició.
205) Projecte de decret de regulació de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de
Tracte i la no-discriminació (IFE)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: desplegament normatiu per a l'execució de la Llei, per crear un instrument que
protegeixi i promogui la igualtat de tracte i la no-discriminació en tots els àmbits de la societat.
Canviar la seva denominació d'Organisme pel d'Oficina.
206) Projecte de decret de regulació de l’Observatori de la Discriminació (IFE)
Consulta pública prèvia:
2n semestre 2022

Inici de tramitació:
2n semestre 2022

ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: desplegament normatiu per a l'execució de la Llei, per obtenir informació objectiva i
comparable sobre els fets esdevinguts a Catalunya que puguin suposar una forma de
discriminació, intolerància o de conductes d'odi.
207) Projecte de decret del reglament sancionador de la Llei 19/2020, de 30 de desembre,
d’igualtat de tracte i no-discriminació (IFE)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022
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ODS 10: Reducció de les desigualtats
Descripció: desplegament normatiu per a l'execució de la Llei, per garantir i fer efectius el dret a la
igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant
qualsevol forma, acte o conducta de discriminació.
208) Projecte de decret de modificació del Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional
de les Dones de Catalunya (IFE)
Consulta pública prèvia:
Ja s’ha realitzat

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 5: Igualtat de gènere
Descripció: convertir el CNDC en una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
209) Projecte de decret de desplegament de la Llei 16/2020, del 22 de desembre, de la
desaparició forçada de menors a Catalunya (JUS)
Consulta pública prèvia:
1r semestre 2022

Inici de tramitació:
1r semestre 2022

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Descripció: donar compliment al manament de desplegament de la Llei 16/2020. Es preveu
concretar la forma de facilitar l’exercici dels drets i l’aprovació dels estatuts de l’Oficina de la
Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya.

2. Iniciatives normatives que es preveu aprovar
Departament de la Presidència
1)

Avantprojecte de llei de procediment d'elaboració de normes
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei d’erradicació de l’amiant i dels materials que contenen amiant
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de l'Escola d’Administració Pública de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

4)

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la
comunicació audiovisual de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

5)

Projecte de decret de simplificació de disposicions reglamentàries obsoletes
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
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7)

Projecte de decret de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret sobre el procediment electoral a òrgans de representació del personal
funcionari de la Generalitat de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

9)

Projecte de decret d'establiment del vot electrònic en les eleccions a òrgans de
representació del personal d'administració i tècnic al servei de l’Administració de la
Generalitat
Iniciada la tramitació: No

10) Projecte de decret del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
Iniciada la tramitació: Sí
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
1)

Avantprojecte de llei de territori
Iniciada la tramitació: Sí

2)

Projecte de decret que desplega la Llei de l'arquitectura
Iniciada la tramitació: No

3)

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
Iniciada la tramitació: No

4)

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del
30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
Iniciada la tramitació: No

5)

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2019, del
23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
Iniciada la tramitació: No

Departament d’Empresa i Treball
1)

Avantprojecte de llei de turisme de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei d'economia social i solidària
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Comerç, Artesania i Moda
Iniciada la tramitació: Sí

4)

Projecte de decret sobre el Registre d’organitzacions de persones consumidores de
Catalunya i la condició d’organització més representativa
Iniciada la tramitació: No
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5)

Projecte de decret de desplegament de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, del 29 d’abril, del Consell Català de
l’Empresa
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l’Estatut del
treball autònom
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret d'ordenació del sistema de qualificació i formació professionals per a
l'ocupació de l'àmbit laboral de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

9)

Projecte de decret del Registre de Centres Especials de Treball
Iniciada la tramitació: No

10) Projecte de decret del procediment sancionador als perceptors de prestacions per
desocupació
Iniciada la tramitació: No
11) Projecte de decret del Reglament de la llei de facilitació de l'activitat econòmica
Iniciada la tramitació: Sí
Departament d’Economia i Hisenda
1)

Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells (en
col·laboració amb ACC)
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei de l'impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb
efecte d'hivernacle (en col·laboració amb ACC)
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de
previsió social
Iniciada la tramitació: No

4)

Avantprojecte de llei dels Serveis Funeraris
Iniciada la tramitació: No

5)

Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre
primer, relatiu a les disposicions generals
Iniciada la tramitació: No

6)

Avantprojecte de llei del llibre segon del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu
al patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
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7)

Avantprojecte de llei del llibre tercer del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la gestió del pressupost
Iniciada la tramitació: No

8)

Avantprojecte de llei del llibre quart del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

9)

Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu
a la tresoreria, endeutament i garanties de les finances públiques de la Generalitat de
Catalunya
Iniciada la tramitació: No

10) Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
les subvencions i ajuts
Iniciada la tramitació: No
11) Avantprojecte de llei del llibre setè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu al
control econòmic i financer
Iniciada la tramitació: No
12) Avantprojecte de llei del llibre vuitè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a
la responsabilitat econòmica i financera
Iniciada la tramitació: No
13) Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
Iniciada la tramitació: No
14) Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per
al 2023
Iniciada la tramitació: No
15) Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei
23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
16) Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022
Iniciada la tramitació: Sí
17) Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per
al 2022
Iniciada la tramitació: Sí
18) Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana
Iniciada la tramitació: No
19) Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de
Finances, de 14 de gener de 1985
Iniciada la tramitació: No
20) Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2022
Iniciada la tramitació: No
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21) Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2023
Iniciada la tramitació: No
22) Projecte de decret pel qual es regulen les funcions, les competències, l'abast i els criteris
de control dels òrgans de control intern o unitats d'auditoria de les entitats del sector
públic
Iniciada la tramitació: No
23) Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del règim de les seccions de crèdit de
les cooperatives
Iniciada la tramitació: No
24) Projecte de decret pel qual s'aprova el control del compliment pels ens locals de les
obligacions de tramesa regular de documentació economicofinancera (conjuntament amb
PRE)
Iniciada la tramitació: No
25) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 279/2003, de 4 de novembre, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats
de previsió social
Iniciada la tramitació: No
26) Projecte de decret regulador del Registre de societats anònimes d'assegurança i
reassegurança
Iniciada la tramitació: No
27) Projecte de decret de desenvolupament de la central de compres de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
28) Projecte de decret de modificació del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de
reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya
Iniciada la tramitació: No
29) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del
catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva
planificació
Iniciada la tramitació: No
Departament d’Igualtat i Feminismes
1)

Avantprojecte de llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió del
gènere de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

2)

Projecte de decret del reglament sancionador de la Llei 19/2020, de 30 de desembre,
d’igualtat de tracte i no-discriminació
Iniciada la tramitació: No

3)

Projecte de decret de modificació del Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional
de les Dones de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
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Departament d’Acció Exterior i Govern Obert
1)

Projecte de decret de creació de delegacions del Govern a l’exterior
Iniciada la tramitació: No

2)

Projecte de decret de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert
Iniciada la tramitació: No

3)

Projecte de decret del Comitè Català d’Ajut humanitari d’Emergència
Iniciada la tramitació: No

4)

Projecte de decret de reconeixement oficial de comunitats catalanes a l’exterior i el seu
registre
Iniciada la tramitació: Sí

Departament d’Educació
1)

Avantprojecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí

2)

Projecte de decret de creació del Programa de Recerca, la Innovació pedagògica i la
Formació del professorat en l'àmbit de les vocacions científiques, tecnològiques, en
enginyeria i matemàtiques (STEAM), i l'establiment de l'estructura organitzativa i el
funcionament del centre educatiu i de la xarxa de centres per a la seva implantació
Iniciada la tramitació: No

3)

Projecte de decret d'ordenació curricular dels ensenyaments de l'educació infantil
Iniciada la tramitació: No

4)

Projecte de decret d'ordenació curricular dels ensenyaments de l'educació primària i de
l'educació secundària obligatòria
Iniciada la tramitació: No

5)

Projecte de decret d'ordenació curricular dels ensenyaments del batxillerat
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret de regulació de la gestió i el funcionament del servei escolar de
menjador dels centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret d'ordenació acadèmica dels ensenyaments d'arts escèniques
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de
Vela en aparell fix i mòbil
Iniciada la tramitació: No

9)

Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de
Salvament i Socorrisme
Iniciada la tramitació: No
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10) Projecte de decret de regulació dels concerts educatius
Iniciada la tramitació: Sí
11) Projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en
Luminotècnia per a les Arts Escèniques, i se n’estableix el currículum
Iniciada la tramitació: Sí
12) Projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en
Sonorització per a les Arts Escèniques, i se n’estableix el currículum
Iniciada la tramitació: Sí
13) Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments
d’idiomes de règim especial
Iniciada la tramitació: Sí
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
1)

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos de
Catalunya
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei de creació del Conservatori del Litoral de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de transició energètica
Iniciada la tramitació: No

4)

Avantprojecte de llei de la producció agrícola sostenible
Iniciada la tramitació: No

5)

Projecte de decret de tinença i cria d'ocells fringíl·lids
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret de comercialització dels productes pesquers
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret d'estructura i funcionament dels centres d'activitats marítimes
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret pel qual es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles
i ramaderes en desús i s’estableix el procediment per declarar una parcel·la agrícola i
ramadera en desús
Iniciada la tramitació: No

9)

Projecte de decret d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2020, de
l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
Iniciada la tramitació: No
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10) Projecte de decret de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn
Iniciada la tramitació: No
11) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
Iniciada la tramitació: No
12) Projecte de decret de modificació del Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pescaturisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes
i continentals de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
13) Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes
Iniciada la tramitació: No
14) Projecte de decret pel qual es deroga el Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa
de llet crua de vaca
Iniciada la tramitació: No
15) Projecte de decret pel qual es regulen les taules sectorials agràries i es deroga el Decret
375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries
Iniciada la tramitació: No
16) Projecte de decret que regula el Registre vitivinícola de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
17) Projecte de decret que regula el Registre d'Explotacions Agrícoles de Catalunya i el
Quadern d'explotació
Iniciada la tramitació: No
18) Projecte de decret de modificació del Decret 153/2019, de 3 de juliol, 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 amb la contaminació per nitrats que procedeixen de
fonts agràries
Iniciada la tramitació: No
19) Projecte de decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya
Iniciada la tramitació: No
20) Projecte de decret de funcionament de les reserves nacionals de caça
Iniciada la tramitació: No
21) Projecte de decret de modificació del Decret de comercialització de la carn de caça
Iniciada la tramitació: No
22) Projecte de decret de creació de la Taula Intersectorial del Sector Forestal
Iniciada la tramitació: No
23) Projecte de decret de mesures de prevenció d’incendis de vegetació agrícola i forestal
Iniciada la tramitació: No
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24) Projecte de decret de regulació del Consell de Caça de Catalunya i els consells
territorials
Iniciada la tramitació: No
25) Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
26) Projecte de decret sobre l’artesania alimentària a Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí
27) Projecte de decret d’aprovació del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya
i d’altres aspectes relatius a la fauna protegida
Iniciada la tramitació: Sí
28) 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 agost, del canvi climàtic
Iniciada la tramitació: Sí
29) Projecte de decret del Registre d’Entitats de Medi Ambient
Iniciada la tramitació: Sí
30) Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica
Iniciada la tramitació: Sí
31) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell
Català de l’Alimentació
Iniciada la tramitació: Sí
32) Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2022-2027
Iniciada la tramitació: Sí
33) Projecte de decret pel qual es delimita l’àmbit territorial del districte de conca fluvial de
Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí
34) Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre dels acord de custòdia del territori
de Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí
35) Projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions
pesqueres a Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí
Departament de Salut
1)

Avantprojecte de llei d'addiccions
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei d’harmonització de les fórmules de gestió no contractuals i
d’ordenació funcional dels serveis de salut amb càrrec a fons públics
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Iniciada la tramitació: No
3)

Projecte de decret de regulació i normes de funcionament del Delegat de Protecció de
Dades (DPD) del Departament de Salut i el seu sector públic
Iniciada la tramitació: No

4)

Projecte de decret de sanitat mortuòria
Iniciada la tramitació: No

5)

Projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària
oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a
Catalunya
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació professional en matèries
sanitàries amb incidència en la salut de les persones
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret de modificació del Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea
el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i
requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya
(RPSC)
Iniciada la tramitació: No

9)

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
Iniciada la tramitació: No

10) Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per a la realització
d’estudis observacionals amb medicaments en els centres i establiments sanitaris de
Catalunya
Iniciada la tramitació: No
11) Projecte de decret pel qual es regulen els requisits i el procediment d’acreditació dels
comitès d’ètica de la recerca i dels comitès d’ètica de la recerca amb medicaments
Iniciada la tramitació: No
12) Projecte de decret de delimitació territorial de les regions sanitàries i dels sectors
sanitaris del Servei Català de la Salut
Iniciada la tramitació: No
13) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei 12/2020, del 13
d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental
Iniciada la tramitació: No
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14) Projecte de decret de modificació del Decret 140/2012, de 30 d'octubre, pel qual es
modifiquen els decrets de creació dels plans directors d'oncologia, de malalties de
l'aparell circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari i dels consells assessors
respectius, i es deroga el Decret 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director
de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor
Iniciada la tramitació: No
15) 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
Iniciada la tramitació: Sí
16) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret del Consell Consultiu de Pacients
Iniciada la tramitació: Sí
Departament d’Interior
1)

Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei del sistema d'emergències de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació
dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

4)

Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals
Iniciada la tramitació: No

5)

Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia
de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret de criteris d’informes de prevenció del risc en el tràmit urbanístic
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret de modificació del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret de modificació del 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
Iniciada la tramitació: No

9)

Projecte de decret pel qual es modifica la regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat i es regula el manteniment de les aptituds psicofísiques en el cos de
Mossos d'Esquadra
Iniciada la tramitació: No
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10) Projecte de decret pel qual es modifica la regulació del règim horari i de permisos de les
persones membres del cos de Mossos d'Esquadra
Iniciada la tramitació: No
11) Projecte de decret pel qual es modifica la regulació del reglament de provisió de llocs de
treball del cos de Mossos d'Esquadra
Iniciada la tramitació: No
12) Projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels
membres dels cossos de les policies locals de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
13) Projecte de decret de regulació de la uniformitat, reconeixements, salutacions i altres
elements identificadors de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra
Iniciada la tramitació: No
14) Projecte de decret de regulació de vigilants municipals
Iniciada la tramitació: No
15) Projecte de decret de modificació del decret de bombers voluntaris
Iniciada la tramitació: No
16) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes
reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell
de la Policia-Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives
Iniciada la tramitació: No
17) Projecte de decret de Pla de carrera Professional del cos de Bombers de la Generalitat
Iniciada la tramitació: No
Departament de Drets Socials
1)

Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme
Iniciada la tramitació: Sí

2)

Projecte de decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil
Iniciada la tramitació: No

3)

Projecte de decret per a l’aprovació dels Estatuts del Consell Nacional de la Joventut
Iniciada la tramitació: No

4)

Projecte de decret del Consell de l'Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

5)

Projecte de decret pel qual es regula la prestació econòmica de l’assistència personal per
a les persones en situació de dependència a Catalunya i l’ampliació del nivell de protecció
d’aquesta prestació
Iniciada la tramitació: No
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6)

Projecte de decret de modificació del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies per regular
la prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en
què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret de modificació del Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula
Nacional i les taules territorials i locals d'infància
Iniciada la tramitació: No

8)

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
Iniciada la tramitació: Sí

9)

Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí

10) 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
Iniciada la tramitació: Sí
11) 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
Iniciada la tramitació: Sí
12) Projecte de decret d’equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí
13) Projecte de decret de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del
Sistema Català de Serveis Socials
Iniciada la tramitació: Sí
14) Projecte de decret pel qual es regula el suport a l’emancipació i a l’autonomia personal de
les persones joves extutelades
Iniciada la tramitació: Sí
Departament de Cultura
1)

Avantprojecte de llei d'accés a la cultura i de drets culturals
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de modificació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Iniciada la tramitació: No

4)

Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial
Iniciada la tramitació: No
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5)

Avantprojecte de llei de modificació de Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari
de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

6)

Projecte de decret de modificació del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic
d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

7)

Projecte de decret de modificació del Decret 60/2020, de 20 de juny, del Sistema Públic
d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret de les biblioteques especialitzades
Iniciada la tramitació: No

Departament de Justícia
1)

Avantprojecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

2)

Avantprojecte de llei de regulació dels contractes d'arrendament de béns per incorporarho al llibre sisè del Codi civil de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

3)

Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes
Iniciada la tramitació: No

4)

Avantprojecte de llei de transposició de les directives de la Unió Europea 770/2019,
relativa als contractes de subministraments de continguts i serveis digitals, i 771/2019,
sobre determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns, mitjançant la
modificació del Codi civil de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

5)

Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en matèria
de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat
Iniciada la tramitació: No

6)

Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats articles del
Codi civil de Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí

7)

Projecte de decret d'aprovació de la demarcació dels Registres de la Propietat, Mercantils,
i de Béns Mobles de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

8)

Projecte de decret de creació del Col·legi d'Higienistes Dentals de Catalunya
Iniciada la tramitació: No

9)

Projecte de decret de desplegament de la Llei 16/2020, del 22 de desembre, de la
desaparició forçada de menors a Catalunya
Iniciada la tramitació: No
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10) Projecte de decret pel qual es crea el Col·legi de Tècnics Ortopèdics de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
11) Projecte de decret pel qual es constitueix el Col·legi de Geòlegs de Catalunya
Iniciada la tramitació: No
12) Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya
Iniciada la tramitació: Sí

3. Revisió i avaluació ex post de normes vigents
Revisions
•

Revisió transversal de normativa des de la perspectiva de la vigència (PRE)
Des de l'any 2016 s'ha iniciat un procés de revisió de l'ordenament jurídic des del punt de vista
de la seva vigència, als efectes de depurar-lo de normes obsoletes, per a la qual cosa cal
derogar de forma expressa les normes que, tot i estar formalment vigents per diferents motius, ja
no són d'aplicació.
Durant el període 2021-2022 es pretén centrar la revisió en els decrets i ordres aprovats entre els
anys 1986 i 2000.

•

Revisió de la normativa sobre unitats mínimes (ACC)
Es pretén revisar el Decret 169/1983, de 12 d'abril, d'unitats mínimes de conreu, i el Decret
35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal, que són plenament vigents.
No obstant, atès el temps transcorregut des de la seva entrada en vigor, durant el període 20212022 es vol refondre l'articulat en un únic decret i derogar els dos decrets vigents, així com
actualitzar-ne els continguts, com per exemple l'annex de municipis que al llarg d'aquests anys
han sofert modificacions en la seva nomenclatura, així com actualitzar la normativa a la qual s'hi
fa referència, entre d'altres.

Avaluacions ex post
• Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei
24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge (ECO, EMT, DSO i
JUS)
Informe anual sobre les mesures adoptades (disposició addicional sisena).
• Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació
de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (ECO)
Informe d'execució del Pla estadístic de Catalunya (article 15).
• Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació
de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (ECO)
Informe d'execució dels programes anuals d’estadística aprovats per decret (article 13.3).
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• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (XGO)
Informe anual d’avaluació de l’aplicació (article 93).
• Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació
pública (XGO)
Informe anual sobre el grau de compliment de les obligacions de publicitat activa (article 15).
• Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (ACC)
Memòria anual sobre l’aplicació (disposició addicional quarta).
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