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Iniciatives legislatives en tràmit (01.09.2022) 

PROJECTES DE LLEI Estat de tramitació 

1. Projecte de llei de la ciència de Catalunya 

 Número d'expedient: 200-00002/13 

Admissió a tràmit Mesa 01.09.2021 

Superat el debat de totalitat 03.11.2021 

Tramitació en comissió i ponència 

2. Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària 

        Número d'expedient: 200-00005/13 
Acord Ple 1.12.2021 tramitació decret llei 

com a projecte de llei 

Tramitació en comissió i ponència  

3. Projecte de llei de foment de l'associacionisme 

   Número d'expedient: 200-00006/13  

 

Admissió a tràmit Mesa 22.02.2022 

Superat el debat de totalitat 25.05.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

4. Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya 

  Número d'expedient: 200-00007/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 29.03.2022 

Superat el debat de totalitat 06.07.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

5. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de 

desembre, d'estadística de Catalunya 

  Número d'expedient: 200-00008/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 05.04.2022 

Superat el debat de totalitat 11.05.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

PROPOSICIONS DE LLEI  

1. Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP) 

 Número d'expedient: 202-00002/13 

Admissió a tràmit Mesa 04.05.2021 

Superat el debat de totalitat 21.07.2021 

Tramitació en comissió i ponència 
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2. Proposició de llei d'eliminació dels privilegis de caràcter retributiu dels expresidents de la Generalitat i 

del Parlament (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00003/13 

Admissió a tràmit Mesa 11.05.2021 

Pendent del debat de totalitat 

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (ECP) 

 Número d'expedient: 202-00006/13 

Admissió a tràmit Mesa 15.06.2021 

Superat el debat de totalitat 20.06.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

4. Proposició de llei de supressió de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00008/13 

Admissió a tràmit Mesa 29.06.2021 

Pendent del debat de totalitat 

5. Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació del Decret legislatiu 4/2003, pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00009/13 

Admissió a tràmit Mesa 29.06.2021 

Pendent del debat de totalitat 

6. Proposició de llei de supressió de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 

tracció mecànica (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00010/13 

Admissió a tràmit Mesa 28.07.2021 

Pendent del debat de totalitat 

7. Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l'impost de patrimoni (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00011/13 

Admissió a tràmit Mesa 29.06.2021 

Pendent del debat de totalitat 

8. Proposició de llei de derogació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista, i d'elaboració d'una llei de violència intrafamiliar (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00012/13 

Admissió a tràmit Mesa 29.06.2021 

Pendent del debat de totalitat 

9. Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (PSC-Units) 

 Número d'expedient: 202-00013/13 

Admissió a tràmit Mesa 06.07.2021 

Superat el debat de totalitat 20.10.2021 

Tramitació en comissió i ponència 

10. Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) 

 Número d'expedient: 202-00014/13 

Admissió a tràmit Mesa 13.07.2021 

Superat el debat de totalitat 09.02.2022 

Tramitació en comissió i ponència 
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11. Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l'exterior (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00015/13 

Admissió a tràmit Mesa 13.07.2021 

Pendent del debat de totalitat 

12. Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal al 

servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (PSC-Units) 

 Número d'expedient: 202-00016/13 

Admissió a tràmit Mesa 13.07.2021 

Pendent del debat de totalitat 

13. Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la 

regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats (PSC-Units) 

 Número d'expedient: 202-00017/13 

Admissió a tràmit Mesa 13.07.2021 

Superat el debat de totalitat 29.06.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

14. Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (CUP) 

 Número d'expedient: 202-00018/13 

Admissió a tràmit Mesa 20.07.2021 

Superat el debat de totalitat 3.11.2021 

Tramitació en comissió i ponència 

15. Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (ECP) 

 Número d'expedient: 202-00019/13 

Admissió a tràmit Mesa 28.07.2021 

Superat el debat de totalitat 1.12.2021 

Tramitació en comissió i ponència 

16. Proposició de llei per a la derogació del Decret llei 1/2021, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de 

juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per 

equilibrar la presència de dones i homes (Vox) 

 Número d'expedient: 202-00020/13 

Admissió a tràmit Mesa 5.10.2021 

Pendent del debat de totalitat 

17. Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i altres materials curriculars en l'educació obligatòria (Cs) 

Número d'expedient: 202-00022/13 
Admissió a tràmit Mesa 28.09.2021 

Pendent del debat de totalitat 

18. Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual 

de Catalunya (JxCat) 

Número d'expedient: 202-00023/13 

Admissió a tràmit Mesa 28.09.2021 

Pendent del debat de totalitat 

19. Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 

Mossos d'Esquadra, per tal d'establir una acció positiva d'equilibrament de la presència de dones i 

homes a la plantilla del Cos de Mossos d'Esquadra (PSC-Units) 

Admissió a tràmit Mesa 26.10.2021 

Pendent del debat de totalitat 
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Número d'expedient: 202-00024/13 

20. Proposició de llei per a prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat i els delfinaris a Catalunya (PSC-

Units) 

Número d'expedient: 202-00025/13 

Admissió a tràmit Mesa 26.10.2021 

Pendent del debat de totalitat 

21. Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia (CUP) 

Número d'expedient: 202-00026/13 

Admissió a tràmit Mesa 16.11.2021 

Superat el debat de totalitat 08.06.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

22. Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 

violència masclista i llurs filles i fills (PSC-Units) 

Número d'expedient: 202-00027/13 

Admissió a tràmit Mesa 30.11.2021 

Aprovada esmena amb text alternatiu ERC i 

JxCat en debat totalitat 20.07.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

23. Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (PSC-

Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) 

    Número d'expedient: 202-00029/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 04.02.2022 

Superat el debat de totalitat 06.04.2022 

Tramitació en comissió i ponència 

24. Proposició de llei de deflactació de l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones 

físiques per a eliminar-ne els efectes de la inflació (Cs) 

   Número d'expedient: 202-00031/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 08.03.2022 

Pendent del debat de totalitat 

25. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista, per la instauració d'unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la 

violència masclista (Cs) 

    Número d'expedient: 202-00032/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 15.03.2022 

Pendent del debat de totalitat 

26. Proposició de llei d'aprofundiment dels requisits d'incompatibilitat de la condició de membre del Consell 

de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a garantir-ne la veritable 

independència (Cs) 

   Número d'expedient: 202-00033/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 15.03.2022 

Pendent del debat de totalitat 
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27. Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (CUP) 

   Número d'expedient: 202-00037/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 29.03.2022 

Pendent de debat en lectura única 

28. Proposició de llei d'equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees rurals (ECP) 

   Número d'expedient: 202-00039/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 05.04.2022 

Pendent del debat de totalitat 

29. Proposició de llei de modificació de 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 el medi 

ambient (ECP) 

   Número d'expedient: 202-00040/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 05.04.2022 

Pendent de debat en lectura única 

30. Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes 

tradicionals amb bous (CUP i ECP) 

   Número d'expedient: 202-00041/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 20.04.2022 

Pendent del debat de totalitat 

31. Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de llengües i del programa de 

capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents (Cs) 

   Número d'expedient: 202-00043/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 17.05.2022 

Pendent del debat de totalitat 

32. Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (PSC-Units) 

   Número d'expedient: 202-00044/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 24.05.2022 

Pendent del debat de totalitat 

33. Proposició de llei del tercer sector (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) 

   Número d'expedient: 202-00045/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 31.05.2022 

Pendent del debat de totalitat 

34. Proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà (PSC-Units) 

Número d'expedient: 202-00048/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 05.07.2022 

Pendent de debat en lectura única 

INICIATIVES LEGISLATIVES POPULARS  

1. Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge  

 Número d'expedient: 202-00018/08  

Admissió a tràmit ILP Mesa 10.04.2007 (VIII leg) 

Inici tramitació parlamentària 17.06.2008 

(un cop assolides 50.000 signatures) 

http://www.parlament.cat/
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00037/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00039/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00040/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00041/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00043/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00044/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00045/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00048/13&ad=1
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=202-00018/08&ad=1


 
 

 

 premsa@parlament.cat     www.parlament.cat     933 046 610   

 @parlament.cat 

Superat el debat de totalitat 22.01.2015 

Ara en tramitació en comissió i ponència 

2. Proposició de llei electoral de Catalunya  

 Número d'expedient: 202-00059/08  

Admissió a tràmit ILP Mesa 17.02.2009 (VIII leg) 

Inici tramitació parlamentària 16.02.2010 

(un cop assolides 50.000 signatures) 

Superat el debat de totalitat 19.02.2015 

Ara en tramitació en comissió i ponència 

3. Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 

 Número d'expedient: 202-00022/10 

Admissió a tràmit ILP Mesa 16.04.2013 (X leg) 

Inici tramitació parlamentària 04.03.2014 

(un cop assolides 50.000 signatures) 

Superat el debat de totalitat 05.02.2015 

Ara en tramitació en comissió i ponència 

4. Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya 

 Número d'expedient: 202-00068/12 (tramitació conjunta amb una proposició de llei de JxCat, ERC i el PSC-Units) 

Admissió a tràmit ILP Mesa 07.05.2018 (XII leg) 

Inici tramitació parlamentària 25.04.2019 

(un cop assolides 50.000 signatures) 

Superat el debat de totalitat 13.11.2019 

Ara en tramitació en comissió i ponència 

5. Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2008 

 Número d'expedient: 202-00057/11 

 

Admissió a tràmit ILP Mesa 09.05.2017 (XI leg) 

Pendent de tràmits inicials per part de la 

comissió promotora previs a la recollida firmes 

6. Proposició de llei de creació del Cos Específic de Tècnics Ambientòlegs i Ambientòlogues del Cos de 

Titulats Superiors, grup A, de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

Número d'expedient: 202-00056/12 

 

Admissió a tràmit ILP Mesa 23.05.2019 (XII leg) 

Pendent de tràmits inicials per part de la 

comissió promotora previs a la recollida firmes 

7. Proposició de llei de declaració del Mercat dels Ocells de la rambla de Barcelona com a patrimoni 

cultural i immaterial de Catalunya 

   Número d'expedient: 202-00030/13 

Admissió a tràmit ILP Mesa 08.03.2022 (XIII-XIV leg) 

En procés de recollida de signatures 
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8. Proposició de llei per la qual s'aprova el cessament del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals i el tancament de tots els canals de Televisió de Catalunya 

  Número d'expedient: 202-00042/13 

 

Admissió a tràmit ILP Mesa 26.04.2022 (XIII-XIV leg) 

Pendent de tràmits inicials per part de la 

comissió promotora previs a la recollida firmes 

PROPOSTES DE PROPOSICIONS DE LLEI AL CONGRÉS DELS DIPUTATS  

1. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el 

retorn social del rescat bancari (ERC) 

Número d'expedient: 270-00002/13 

Admissió a tràmit Mesa 20.07.2021 

Pendent del debat de totalitat 

2. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 

Llei de l'Estat 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d'ecocidi al 

Tribunal Penal Internacional (CUP) 

Número d'expedient: 270-00003/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 22.03.2022 

Pendent del debat de totalitat 

3. Resolució 425/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del Congrés 

dels Diputats la Proposició de llei de garantia del servei de caixer automàtic en els municipis en risc 

d'exclusió financera i de garantia de l'accés als serveis bancaris (ERC, JxCat, CUP i ECP) 

Número d'expedient: 270-00004/13 

Admissió a tràmit Mesa 10.05.2022 

Acord Ple 29.06.2022 portar proposta de 

proposició al Congrés  

Designació Ple 20.07.2022 diputats que hauran 

de defensar la presa en consideració al Congrés 

4. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a la reforma de 

l'article 2 de la Constitució espanyola (Cs) 

Número d'expedient: 270-00005/13 

 

Admissió a tràmit Mesa 31.05.2022 

Pendent del debat de totalitat 
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