Legislació autonòmica comparada
(actualitzada a 06/05/2022)

COMUNITAT AUTÒNOMA

BUTLLETÍ OFICIAL

NORMA

Aragó

- BOA núm. 75, de 20 d’abril de 2022

- Decret legislatiu 1/2022, de 6 d’abril, del Govern d’Aragó, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei del president o presidenta i del Govern d’Aragó

Extremadura

- DOE núm. 66, de 5 d’abril de 2022

- Llei 2/2022, d’1 de abril, de biblioteques d’Extremadura

Catalunya

- DOGC núm. 8638, de 31 de març de 2022

La Rioja

- BOR núm. 62, de 30 de març de 2022

Principat d’Astúries

- BOPA núm. 67, de 6 d’abril de 2022

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 66, d’1 d’abril de 2022

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 66, d’1 d’abril de 2022

- Llei foral 4/2022, de 22 de març, de canvi climàtic i transició energètica

Extremadura

- DOE núm. 55, de 21 de març de 2022

- Llei 3/2022, de 17 de març, de mesures davant el repte demogràfic i territorial
d’Extremadura

País Basc

- BOPV núm. 55, de 17 de març de 2022

- Llei 1/2022, de 3 de març, de segona modificació de la Llei per a la igualtat de
dones i homes

Catalunya

- DOGC núm. 8620, de 7 de març de 2022

- Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei
4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge

Extremadura

- DOE núm. 45, de 7 de març de 2022

La Rioja

- BOR núm. 38, de 24 de febrer de 2022

Castella-la Manxa

- DOCM núm. 40, de 28 de febrer de 2022

Comunitat de Madrid

- BOCM núm. 38, de 15 de febrer de 2022

- Decret llei 3/2022, de 29 de març, d'accés a dades dels ens locals i del
Departament d'Educació per a l'aplicació de mesures destinades a la detecció i
distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques
- Llei /2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de
la prevención del juego problemático y patológico
- Llei 1/2022, de 23 de març, de modificació de la Llei 3/1985, de 26 de desembre,
d’ordenació de la funció pública en relació amb el sistema selectiu de concurs
oposició
- Llei foral 9/2022, de 22 de març, per a la modificació dels articles 3 i 4 de Llei foral
5/2019, de 7 de febrer, per a l’acreditació de les famílies monoparentals en la
Comunitat Foral de Navarra

- Decret llei 1/2022, de 2 de març, de mesures urgents de millora de la qualitat en la
contractació pública per a la reactivació econòmica
- Llei 2/2022, de 23 de febrer, d’igualtat, reconeixement a la identitat i expressió de
gènere i drets de les persones trans i els seus familiars a la comunitat autònoma
de La Rioja
- Llei 2/2022, de 18 de febrer, d’aigües de la comunitat autònoma de Castella-la
Manxa
- Llei 1/2022, de 10 de febrer, mestra de llibertat d’elecció educativa de la
Comunitat de Madrid
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Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 294, de 31 de desembre de 2021

- Llei foral 19/2021, de 29 de desembre, de modificació de diversos imposts i altres
mesures tributàries

Andalusia

- BOJA núm. 250, de 30 de desembre de 2021

- Llei 11/2021, de 28 de desembre, per la qual es regulen els cans d’assistència
a persones amb discapacitat a Andalusia

Andalusia

- BOJA núm. 250, de 30 de desembre de 2021

- Llei 8/2021, de 23 de desembre, de finançament incondicionat per a les entitats
locals autònomes

Regió de Múrcia

- BORM núm. 5, de 8 de gener de 2022

- Llei 6/2021, de 23 de desembre, per la qual es regula la intervenció integral de
l’atenció primerenca en l’àmbit de la Regió de Múrcia

Comunitat de Madrid

- BOCM núm. 309, de 28 de desembre de 2021

- Llei 3/2021, de 22 de desembre, de supressió d’imposts propis de la Comunitat de
Madrid i del recàrrec sobre l’impost d’activitats econòmiques

Canàries

- BOC núm. 265, de 27 de desembre de 2021

Catalunya

- DOGC núm. 8569, de 23 de desembre de 2021

Comunitat de Madrid

- BOCM núm. 303, de 21 de desembre de 2021

Catalunya

- DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021

País Basc

- BOPV núm. 262, de 31 de desembre de 2021

- Llei 10/2021, de 9 de desembre, d’administració ambiental d’Euskadi

Aragó

- BOA núm. 259, de 23 de desembre de 2021

- Llei 8/2021, de 9 de desembre, de regulació de l’impost mediambiental sobre les
aigües residuals

- Llei 5/2021, de 21 de desembre, de mesures urgents d’impuls dels sectors
primari, energètic, turístic i territorial de Canàries
- Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi
civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la
millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en
els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret
llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries
per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català
- Llei 2/2021, de 15 de desembre, de reducció de l’escala de la Comunitat de
Madrid en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per la qual es modifica
el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de
tributs cedits per l’Estat, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 21 d’octubre
- Decret llei 27/2021, de 14 de desembre, d'incorporació de les directives (UE)
2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i
serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil
de Catalunya
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- Decret llei 16/2021, de 9 de desembre, d’ampliació del termini de suspensió de
títols habilitants de nous locals de jocs i apostes
- Llei 15/2021, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei 11/2007, de 27
de juliol, gallega per a la prevenció i el tractament integral de la violència de
gènere

Canàries

- BOC núm. 251, de 10 de desembre de 2021

Galícia

- DOG núm. 237, de 13 de desembre de 2021

Castella-la Manxa

- DOCM núm. 237, de 13 de desembre de 2021

- Llei 7/2021, de 3 de desembre, de la Cambra de Comptes de Castella-la Manxa

Principat d’Astúries

- BOPA núm. 233, de 3 de desembre de 2021

- Llei 4/2021, d’1 de desembre, de mesures administratives urgents

Andalusia

- BOJA núm. 233, de 3 de desembre de 2021

- Llei 7/2021, d’1 de desembre, d’impuls per a la sostenibilitat del territori
d’Andalusia

Catalunya

- DOGC núm. 8556, de 2 de desembre de 2021

- Decret llei 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi
civil de Catalunya en relació amb la violència vicària

País Basc

- BOPV núm. 246, de 10 de desembre de 2021

- Llei 9/2021, de 25 de novembre, de conservació del patrimoni natural d’Euskadi

Cantàbria

- BOC núm. 226, de 24 de novembre de 2021

- Llei 8/2021, de 17 de novembre, de memòria històrica i democràtica de Cantàbria

Andalusia

- BOJA núm. 224, de 22 de novembre de 2021

- Llei 6/2021, de 15 de novembre, de mesures per a la renovació i modernització
dels establiments d’allotjament turístic

País Basc

- BOPV núm. 232, de 22 de novembre de 2021

- Llei 7/2021, d’11 de novembre, dels cossos i de les escales de l’Administració de la
Comunitat Autònoma del País Basc

Comunitat Valenciana

- DOGV núm. 9212, de 10 de novembre de 2021

- Llei 5/2021, de 5 de novembre, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels
Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana

Catalunya

- DOGC núm. 8531, de 27 d’octubre de 2021

- Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les
energies renovables distribuïdes i participades

La Rioja

- BOR núm. 212, de 27 d’octubre de 2021

- Llei 5/2021, de 26 d’octubre, sobre ensenyament de religió i les seves alternatives

- DOGC núm. 8517, de 6 d’octubre de 2021

- Decret llei 22/2021, de 5 d’octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014,
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les
universitats catalanes

Catalunya
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- Decret llei 21/2021, de 5 d’octubre, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional
2021 per als ens locals

Catalunya

- DOGC núm. 8517, de 6 d’octubre de 2021

Castella i Lleó

- BOCYL núm. 189, de 29 de setembre de 2021

Canàries

- BOC núm. 160, de 4 d’agost de 2021

Regió de Múrcia

- BORM núm. 174, de 30 de juliol de 2021

- Llei 3/2021, de 29 de juliol, de serveis socials de la Regió de Múrcia

Andalusia

- BOJA núm. 146, de 30 de juliol de 2021

- Llei 4/2021, de 27 de juliol, d’infància i adolescència d’Andalusia

Andalusia

- BOJA núm. 146, de 30 de juliol de 2021

- Llei 3/2021, de 26 de juliol, de reconeixement d’autoritat del professorat

Castella-la Manxa

- DOCM núm. 145, de 30 de juliol de 2021

- Llei 5/2021, de 23 de juliol, del règim administratiu i fiscal del joc a Castella-la
Manxa

Galícia

- DOG núm. 143, de 28 de juliol de 2021

- Llei 14/2021, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 11/2007, de 27 de juliol,
gallega per a la prevenció i el tractament integral de la violència de gènere

Catalunya

- DOGC núm. 8458, de 15 de juliol de 2021

- Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament
del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya

Canàries

- BOC núm. 142, de 12 de juliol de 2021

- Llei 3/2021, de 6 de juliol, de modificació de la Llei 8/2015, d’1 d’abril, de cabildos
insulars

Castella i Lleó

- BOCYL núm. 131, de 8 de juliol de 2021

Regió de Múrcia

- BORM núm. 152, de 5 de juliol de 2021

- Llei 5/2021, de 14 de setembre, del tercer sector social a Castella i Lleó i de
modificació de la Llei 8/2006, de 10 d’octubre, del voluntariat a Castella i Lleó
- Llei 4/2021, de 2 d’agost, per a l’agilitació administrativa i la planificació, gestió i
control dels fons procedents de l’instrument europeu de recuperació denominat
«Next Generation EU», en l’àmbit de la comunitat autònoma de Canàries

- Llei 4/2021, d’1 de juliol, de caça i de gestió sostenible dels recursos cinegètics de
Castella i Lleó
- Llei 2/2021, d’1 de juliol, de modificació de la Llei 6/2004, de 28 de desembre, de
l’Estatut del president i del Consell de Govern de la Regió de Múrcia
 S’elimina la limitació de mandats.
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