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Estat actual de les tramitacions 

A continuació teniu les 55 iniciatives legislatives i el seu estat de tramitació. 

Projectes de llei 

 Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 

de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 

discapacitat sensorial 

La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 3 de juliol de 2018. Va superar el 

debat de totalitat al Ple del 24 de novembre de 2018. Ja s’han fet les 

compareixences acordades per La Comissió de Justícia. El 6 de juny de 2019 el 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) va publicar les esmenes a 

l’articulat presentades pels grups i els subgrups. Actualment està pendent que la 

ponència designada faci l’informe perquè la comissió aprovi després el dictamen 

que ha de portar al Ple per fer-ne el debat i les votacions finals. 

 Projecte de llei vitivinícola de Catalunya 

La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 12 de juliol de 2018. El 21 de 

novembre de 2018 va superar el debat de totalitat al Ple. S’han d’acabar de fer 

les compareixences acordades per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, abans d’obrir el termini perquè els grups i subgrups puguin 

presentar esmenes a l’articulat. 

 Projecte de llei de contractes de serveis a les persones 

La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa 24 de juliol de 2018. El 7 de novembre 

de 2018 va superar el debat de totalitat al Ple. S’han fet les compareixences 

acordades per la Comissió d’Economia i Hisenda, i el 14 de maig de 2019 el BOPC 

va publicar les esmenes a l’articulat presentades pels grups i subgrups. 

Actualment està pendent que la ponència designada faci l’informe perquè la 

comissió aprovi després el dictamen que ha de portar al Ple per fer-ne el debat i 

les votacions finals. 

 Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 

residents a l'estranger  

La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 30 d’octubre de 2018. Actualment 

està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 

La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 13 de novembre de 2018. El 20 de 

març de 2019 va superar el debat de totalitat davant el Ple. Actualment estan 

pendent de substanciar-se les compareixences acordades per la Comissió de 
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Treball, Afers Socials i Famílies, abans d’obrir el termini perquè els grups i 

subgrups puguin presentar esmenes a l’articulat. 

 Projecte de llei d'ordenació del litoral 

La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 13 de novembre de 2018. El 6 de 

febrer de 2019 va superar el debat de totalitat al Ple. Ja s’han fet les 

compareixences que va acordar la Comissió de Territori i actualment està obert 

el termini perquè els grups i subgrups hi puguin presentar esmenes a l’articulat. 

 Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del 

personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. 

Aquesta iniciativa té el seu origen en el decret llei que el Ple del 3 d’abril de 2019 

primer va convalidar i després va aprovar de tramitar com a projecte de llei. 

Actualment està pendent que la Comissió de Salut voti i substanciï les 

compareixences de les organitzacions, grups socials i experts en la matèria. 

Proposicions de llei 

 Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari 

Presentada pel PSC-Units. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 13 de 

febrer de 2018. El 28 de febrer de 2019 va superar el debat de totalitat al Ple. La 

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet les compareixences. L’11 de 

juny de 2019 el BOPC va publicar les esmenes a l’articulat presentades pels grups 

i els subgrups. Actualment està pendent que la ponència designada faci l’informe 

perquè la comissió aprovi després el dictamen que ha de portar al Ple per fer-ne 

el debat i les votacions finals. 

 Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 

10/2011, de simplificació i millorament de la regulació normativa 

Presentada pel PSC-Units. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa l’1 de març 

de 2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la 

iniciativa. 

 Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular 

Presentada per Cs. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 23 de març de 

2018. El 6 de juny de 2019 va superar el debat de totalitat al Ple. Actualment 

està pendent que la Comissió d’Educació acordi i faci les compareixences de les 

organitzacions, grups socials i experts en la matèria. 

 Proposició de llei per a l'ensenyament plurilingüe a Catalunya 

Presentada pel PPC. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 3 d’abril de 2018. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa.  

 Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, 

serveis i fires 

Presentada per CatECP. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 15 de maig 
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de 2018. El 12 de desembre de 2018 va superar el debat de totalitat al Ple. La 

Comissió d’Empresa i Coneixement ja ha fet les compareixences. El BOPC va 

publicar l’1 de juliol de 2019 les esmenes a l’articulat presentades pels grups i 

els subgrups. Actualment està pendent que la ponència designada faci l’informe 

perquè la comissió aprovi després el dictamen que ha de portar al Ple per fer-ne 

el debat i les votacions finals. 

 Proposició de llei electoral de Catalunya 

Presentada pel PSC-Units. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 15 de maig 

de 2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la 

iniciativa. 

 Proposició de llei d'accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees infantils 

Presentada per Cs. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 23 de maig de 

2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la 

iniciativa. 

 Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l'impost sobre la renda 

de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 euros 

Presentada per Cs. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 5 de juny de 

2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la 

iniciativa. 

 Proposició de llei de reducció de l'impost sobre la renda de les persones físiques 

Presentada pel PPC. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 19 de juny de 

2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa.  

 Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants 

Presentada per Cs. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 12 de juny de 

2018. Va superar el debat de totalitat al Ple el 9 de novembre de 2018. 

Actualment està pendent que es facin les compareixences acordades per la 

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. (*)  

 Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de 

la Generalitat 

Presentada per JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP. LA Mesa la va admetre a 

tràmit el 3 de juliol de 2018. Va superar el debat de totalitat del Ple el 9 de 

novembre de 2018. Actualment està pendent que es facin les compareixences 

acordades per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència. (*) 

(* aquestes dues iniciatives es tramiten conjuntament) 

 Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals 

Presentada pel PSC-Units. La Mesa la va admetre a tràmit el 3 de juliol de 2018. 

Va superar el debat de totalitat al Ple del 20 de març de 2019. Ja s’han fet les 

compareixences acordades per la Comissió de Territori. Actualment està obert el 
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termini perquè els grups i subgrups hi puguin presentar esmenes a l’articulat. 

 Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya 

Presentada pel PSC-Units. La Mesa la va admetre a tràmit el 3 de juliol de 2018. 

Va superar el debat de totalitat al Ple del 21 de novembre de 2018. Actualment 

està pendent que es facin les compareixences acordades per la Comissió de 

Justícia. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre 

segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

Presentada pel PSC-Units. La Mesa la va admetre a tràmit el 19 d’octubre de 

2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l'àmbit de 

l'ensenyament 

Presentada pel PPC. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 13 de novembre 

de 2018. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la 

iniciativa. 

 Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 

Consell de l'Audiovisual de Catalunya 

Presentada per Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC. La Mesa la va 

admetre a tràmit el 20 de novembre de 2018. Va superar el debat de totalitat al 

Ple del 24 de gener de 2019. S’han fet les compareixences acordades per la 

Comissió d’Afers Institucionals. El BOPC va publicar el 17 de juny de 2019 les 

esmenes a l’articulat presentades pels grups i subgrups. El 29 de juliol es va 

publicar l’informe de la Ponència. Actualment la iniciativa té pendent que la 

comissió aprovi el dictamen que ha d’elevar al Ple per fer el debat i les votacions 

finals. 

 Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria 

de tributs cedits per l'Estat 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit el 20 de novembre de 2018. 

Va superar el debat de totalitat el 6 de febrer de 2019. S’han fet les 

compareixences acordades per la Comissió d’Economia i Hisenda. Actualment 

està obert el termini perquè els grups i els subgrups hi puguin presentar esmenes 

a l’articulat. (*) 

 Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la 

normativa legal vigent en matèria de tributs cedits 

Presentada per ERC. La Mesa la va admetre a tràmit el 20 de novembre de 2018. 

Va superar el debat de totalitat el 6 de febrer de 2019. S’han fet les 

compareixences acordades per la Comissió d’Economia i Hisenda. Actualment 

està obert el termini perquè els grups i els subgrups hi puguin presentar esmenes 

a l’articulat. (*) 

(* aquestes dues iniciatives es tramiten conjuntament) 
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 Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta 

i terapèutics a les víctimes de la violència masclista 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit el 20 de desembre de 2018. 

Va superar el debat de totalitat al Ple del 6 de març de 2019. S’estan fent les 

compareixences acordades per la Comissió d’Afers Institucionals. 

 Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural 

Presentada per JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP. La Mesa la va admetre a tràmit 

el 20 de desembre de 2018. Va superar el debat de totalitat al Ple del 10 d’abril 

de 2019. S’han fet les compareixences acordades per la Comissió de Medi 

Ambient i Sostenibilitat. Actualment està obert el termini perquè els grups i els 

subgrups hi puguin presentar esmenes a l’articulat 

 Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 

infantil 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit el 15 de gener de 2019. Va 

superar el debat de totalitat al Ple del 10 d’abril de 2019. Actualment està 

pendent que es facin les compareixences acordades per la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies. 

 Proposició de llei per a l'eliminació dels mòduls prefabricats dels centres educatius 

públics de Catalunya 

Presentada pel PPC. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 22 de gener de 

2019. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei electoral de Catalunya 

Presentada pel PPC. La Mesa va admetre a tràmit la iniciativa el 22 de gener de 

2019. Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del 

Programa d'atenció dental infantil a Catalunya 

Presentada per CatECP. La Mesa la va admetre a tràmit el 22 de gener de 2019. 

Va superar el debat de totalitat al Ple del 3 d’abril de 2019. S’estan fent les 

compareixences acordades per la Comissió de Salut. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de 

mesures fiscals i administratives 

Presentada per CatECP. La Mesa la va admetre a tràmit el 29 de gener de 2019. 

Va superar el debat de totalitat al Ple del 9 de maig de 2019. La Comissió 

d’Economia i Hisenda ha d’acordar les compareixences que s’hauran de fer. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 

de Greuges, que incorpora mesures per a la despolitització de la Sindicatura de 

Greuges 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit el 29 de gener de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 
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 Proposició de llei de deduccions en l'impost sobre la renda de les persones físiques 

Presentada pel PPC. La Mesa la va admetre a tràmit el 5 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de mesures fiscals en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni 

Presentada pel PPC. La Mesa la va admetre a tràmit el 5 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 

de l'impost sobre successions i donacions 

Presentada pel PPC. La Mesa la va admetre a tràmit el 5 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de garantia de l'ensenyament efectivament trilingüe 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit l’11 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria 

de tributs propis de la Generalitat de Catalunya 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit l’11 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2010, del 22 de juliol, d'aprovació 

de l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques 

Presentada per CatECP. La Mesa la va admetre a tràmit el 25 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 

de l'impost de successions i donacions 

Presentada per CatECP. La Mesa la va admetre a tràmit el 25 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de supressió de diversos impostos 

Presentada pel PPC. La Mesa la va admetre a tràmit el 25 de febrer de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 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 

Presentada per Cs. La Mesa la va admetre a tràmit el 12 de març de 2019. 

Actualment està pendent que el Ple faci el debat de totalitat de la iniciativa. 

 Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 

Presentada per JxCat i ERC. La Mesa la va admetre a tràmit el 25 de març de 

2019. Va superar el debat de totalitat al Ple del 9 de maig de 2019. S’han fet les 

compareixences acordades per la Comissió de Territori. El 29 de juliol de 2019 
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es van publicar al BOPC les esmenes a l’articulat presentades pels grups i els 

subgrups. Actualment està pendent que la ponència designada faci l’informe 

perquè la comissió aprovi després el dictamen que ha de portar al Ple per fer-ne 

el debat i les votacions finals. 

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

Presentada per JxCat, ERC i PSC-Units. La Mesa la va admetre a tràmit el 16 de 

juliol de 2019. Actualment està pendent de l’obertura del termini per a poder 

presentar esmenes a la totalitat. 

 Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i els delfinaris 

a Catalunya 

Presentada pel PSC-Units i CatECP. La Mesa la va admetre a tràmit el 16 de juliol 

de 2019. Actualment està pendent de l’obertura del termini per a poder presentar 

esmenes a la totalitat. 

 Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya 

Presentada per Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC. La Mesa la va admetre a tràmit 

el 16 de juliol de 2019. Actualment està pendent de l’obertura del termini per a 

poder presentar esmenes a la totalitat. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació 

de l'impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal 

de la ciutadania catalana 

Presentada per Cs el 31 de juliol de 2019. Està pendent que la Mesa l’admeti a 

tràmit. 

Iniciatives legislatives populars 

 Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 10 d’abril de 2007 i el 17 de juny de 

2008 va constatar que havia assolit més de 50.000 signatures de suport, que és 

el mínim exigit per la llei. Va superar el debat de totalitat al Ple del 22 de gener 

de 2015, es van substanciar les compareixences acordades en comissió i el BOPC 

va publicar, el 30 de novembre de 2016,  les esmenes a l’articulat presentades 

pels grups. L’últim tràmit ha estat la publicació, el 17 de setembre de 2018, del 

nomenament de la ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la proposició de 

llei i les esmenes presentades. 

 Proposició de llei electoral de Catalunya 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 17 de febrer de 2009 i el 16 de febrer 

de 2010 va constatar que havia assolit més de 50.000 signatures de suport, que 

és el mínim exigit per la llei. Va superar el debat de totalitat al Ple del 19 de 

febrer de 2015. L’últim tràmit ha estat la publicació de la comissió tramitadora el 

14 de juny de 2018. 

 Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
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Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 16 d’abril de 2013 i el 4 de març de 

2014 va constatar que havia assolit més de 50.000 signatures de suport, que és 

el mínim exigit per la llei. Va superar el debat de totalitat al Ple del 5 de febrer 

de 2015, es van substanciar les compareixences acordades en comissió i el BOPC 

va publicar, el 15 de setembre de 2016, les esmenes a l’articulat presentades 

pels grups. L’últim tràmit ha estat la publicació, el 14 de juny de 2018, del 

nomenament de la comissió tramitadora. 

 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 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 12 de maig de 2017 (Aquest ha estat 

el darrer tràmit). 

 Proposició de llei de l'esport de Catalunya 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 7 de maig de 2018 i el 25 d’abril de 

2019 va constatar que la ILP havia assolit un nombre de signatures de suport 

superior a les 50.000 exigides per llei. Actualment està pendent del debat de 

totalitat al Ple. 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 15 de gener de 2019. Actualment 

continua obert el termini de recollida de signatures de suport. 

 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 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació el 27 de maig de 2019. Actualment 

està a l’espera de l’inici del procés de recollida de signatures . 

 Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, d'educació, amb relació a l'ús 

dels aparells electrònics de comunicació a les escoles i els instituts 

La Mesa va acordar l’inici de la tramitació 16 de juliol de 2019. Actualment està 

a l’espera de l’inici del procés de recollida de signatures. 
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