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Informe sobre 1' Avantprojecte de llei pera la igualtat de tracte i la no discriminació 

1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va elaborar i tramitar I'Avantprojecte 
de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació d'acord amb els tramits exigits per la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i del Govern, i per 
I'Acord del Govern de 19 de maig de 2009, pel qual s'aproven les Directrius sobre contingut 
de l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de caracter general. 

Aquest Avantprojecte de llei té per objecte per objecte garantir el dret a la igualtat detracte i 
la no-discriminació, en desenvolupament de I'Estatut d'autonomia i deis Tractats 
lnternacionals, i en particular de l'article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 
Així mateix·, la Llei estableix principis d'actuació deis poders públics i mesures destinades a 
prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors públic i privat. 

2. El Govern de la Generalitat, en sessió de 15 de setembre de 2015, va acordar aprovar 
l'avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i no discriminació, previa tramesa per part del 
Consell Tecnic segons acord adoptat en la sessió anterior. Tanmateix, el Parlament de la 
dese na legislatura va quedar dissolt arran de la publicació del Decret 17 4/2015, de 3 
d'agost, de convocatoria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, 
I'Avantprojecte de llei no es va poder trametre al Parlament. 

Iniciada l'onzena legislatura del Parlament de Catalunya, es va propasar que el Govern 
tornés a aprovar l'avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació amb 
caracter previ a la seva tramesa al Parlament. En aquest sentit, la iniciativa va ser informada 
pel Consell Tecnic el 20 de desembre de 2016, i va ser aprovada pel Govern en data 10 de 
gener de 2017. En aquesta mateixa data, el Secretari del Govern va trametre tota la 
documentació de l'expedient al Parlament sol·licitant la tramitació pel procediment 
d'urgencia. 

Novament, el Parlament de Catalunya va quedar dissolt arran de la publicació del Reial 
decret 946/2017, de 27 d'octubre, de convocatoria d'eleccions al Parlament de Catalunya i 
de la seva dissolució (BOE núm. 261, de 28.1 0.2017), i la tramitació del projecte de llei pera 
la igualtat d~ tracte i la no discriminació va decaure el 28 d'octubre de 2017, per finiment de 
la legislatura. 

3. L'article 36.7 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, estableix que si la tramita ció 
parlamentaria d'un projecte de llei caduca per finiment de la legislatura, el Govern, amb els 
informes previs del secretari o secretaria general del departament concernit i deis serveis 
jurídics de la Generalitat, pot aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja havia 
presentat i acordar de presentar-lo novament al Parlament, sense necessitat de més tramits. 

Per tot el que s'ha exposat, ates que I'Avantprojecte de llei va decaure per finiment de la 
legislatura i que el text de la iniciativa objecte d'aquest informe és el mateix que va ser 
aprovat pel Govern el 10 de gener de 2017, es proposa que es sotmeti de nou a l'aprovació 
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del Govern de la Generalitat, previa deliberació del Consell Tecnic, l'avantprojecte de llei per 
a la igualtat de tracte i la no discriminació, per tal que es pugui aprovar com a projecte de 
llei, i s'acordi presentar-lo al Parlament de Catalunya sense necessitat de més tramits, 
d'acord amb el que estableix l'article 36.7 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidencia de la Generalitat i del Govern. 

Josep Ginesta i Vicente 
Secretari General 
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