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Nota jurídica relativa a I'Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació. 

Per acord de 22 d'abril de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar la memona 
preliminar previa a l'inici de la tramitació de l'avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i 
la no discriminació. 

El text elaborat, previ !'informe jurídic preliminar procedent i previa l'audiéncia 
interdepartamental, va quedar vist pel Consell Técnic Apartat 11 el 4 d'agost de 2015. A 
continuació, l'avantprojecte de llei es va sotmetre al tramit d'informació pública (mitjan9ant la 
publicació d'un edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 5 d'agost de 
2015), i al tramit d'audiéncia de les persones interessades donant trasllat del text a la 
Fiscalia Provincial de Barcelona (unitat de delictes d'odi) i al Consell Nacional LGTBI. 

També va ser informat per la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per l'lnstitut Catala 
de les Dones i per la Direcció General de Pressupostos. En sessió de 8 de setembre de 
2015, I'Avantprojecte va ser vist novament pel Consell Técnic, Apartat IV A. 

Es va emetre informe jurídic final, en data 4 de setembre de 2015, amb caracter favorable ja 
que es va comprovar que l'expedient disposava de tata la documentació preceptiva; que 
s'havien complert els tramits d'informació pública i audiencia als interessats i que s'havien 
sol·licitat els informes preceptius; i que l'avaluació de l'adequació de la proposta al marc 
normatiu vigent (Estatut d'autonomia de Catalunya, Directives del Parlament Europeu, 
Constitució Espanyola i Llei 11/2014 del 1 O d'octubre per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgéneres i intersexuals i per eradicar l'homofobia, la bifobia i la 
transfobia) i a les directrius de la técnica normativa era favorable. Cal posar de relleu que la 
tramitació d'aquest avantprojecte de llei · dona compliment a les previsions de la disposició 
addicional quarta de la Llei 11/2014, de 1 O d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgéneres i intersexuals i per eradicar l'homofobia, la bifobia i la 
transfobia. 

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 Técnic segons acord adoptat en la sessió anterior. Tanmateix, el Parlament de la 
desena legislatura va quedar dissolt arran de la publicació del Decret 174/2015, 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 Técnic 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'urgéncia. 

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 
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de la seva dissolució (BOE núm. 261, de 28.1 0.2017), i la tramita ció del projecte de llei pera 
la igualtat detracte i la no discriminacló va decaure el 28 d'octubre de 2017, per finiment de 
la legislatura. · 

L'article 36.7 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i del 
Govern, estableix que si la tramitació 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. 

lgualme.nt, !'eficacia de l'actuació administrativa és reconeguda com a principi general en 
l'article 3.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurfdic del sector públic, i a l'article 
31.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurfdic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. L'aplicació d'aquest principi permet conservar tots els actes i tramits 
continguts en l'expedient i sotmetre nov;ament al Govern- preví informe del Consell Técnic
el text que va valorar en la sessió de 10 de gener de 2017, ates que no s'ha introdu'it cap 
canvi en la versió del text que va aprovar el Govern en !'anterior legislatura. 

En aquest sentit es propasa com a calendari de tramitació el segOent: 
. Consell T écnic apartat IV A: 23 d'octubre de 2018 1 - ·· . ! . · . , 

Govern: 30 d'octubre de 2018 ; \ · 
- Tramesa al Parlament de Catalunya \ >.. ~· . . . ··· \ 
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