Legislació autonòmica comparada
(actualitzada a 13/09/2021)

COMUNITAT AUTÒNOMA

BUTLLETÍ OFICIAL

NORMA
- 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

Canàries

- BOC núm. 160, de 4 d’agost de 2021

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

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

- Llei 4/2021, d’1 de juliol, de caça y de gestió sostenible dels recursos cinegètics de
Castella i Lleó

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 163, de 14 de juliol de 2021

- Llei foral 14/2021, de 30 de juny, de modificació de la Llei foral 5/2018, de 17 de
maig, de transparència, accés a la informació pública y bon govern

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 165, de 16 de juliol de 2021

- Llei foral 13/2021, de 30 de juny, de fundacions de Navarra

Astúries

- BOPA núm. 133, de 12 de juliol de 2021

- Llei 3/2021, de 30 de juny, de garantia de drets i prestacions vitals

Astúries

- BOPA núm. 133, de 12 de juliol de 2021

- Llei 2/2021, de 30 de juny, de primera modificació de la Llei 7/2019, de 29 de març,
de Salut, per reforçar el Sistema de Salut del Principat d’Astúries

Aragó

- BOA núm. 140, de 2 de juliol de 2021

- Llei 5/2021, de 29 de juny, d’organització i règim jurídic del sector públic
autonòmic d’Aragó

Aragó

- BOA núm. 140, de 2 de juliol de 2021

- Llei 4/2021, de 29 de juny, de modificació de la Llei 2/2009, d’11 de maig, del
president y del Govern d’Aragó

País Basc

- BOPV núm. 128, de 30 de juny de 2021

- Llei 2/2021, de 24 de juny, de mesures per a la gestió de la pandèmia de COVID-19

- DOGC núm. 8443, de 25 de juny de 2021

- Decret llei 13/2021, de 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Garantia i
Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de
consciència, en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de
regulació de l'eutanàsia

Catalunya
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Andalusia

- BOJA núm. 125, d’1 de juliol de 2021

- Llei 2/2021, de 18 de juny, de lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i
protecció de la persona denunciant

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 148, de 25 de juny de 2021

- Llei foral 10/2021, de 18 de juny, per la qual es regula el dret al cribratge neonatal
ampliat a Navarra

Canàries

- BOC núm. 124, de 17 de juny de 2021

- Llei 2/2021, de 7 de juny, d’igualtat social i no-discriminació per raó d’identitat de
gènere, expressió de gènere i característiques sexuals

Extremadura

- DOE núm. 99, de 26 de maig de 2021

- Llei 2/2021, de 21 de maig, de defensa, assistència jurídica i compareixença en
judici de l’administració de la Comunitat Autònoma d’Extremadura

Aragó

- BOA núm. 112, de 25 de maig de 2021

- Llei 3/2021, de 20 de maig, per la qual es regula la Prestació Aragonesa
Complementària de l’Ingrés Mínim Vital i el Servei Públic Aragonès d’Inclusió Social

Galícia

- DOG núm. 94, de 21 de maig de 2021

- Llei 11/2021, de 14 de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia

Cantàbria

- BOC núm. 97, de 21 de maig de 2021

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 117, de 20 de maig de 2021

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 117, de 20 de maig de 2021

Castella-la Manxa

- DOCM núm. 90, de 12 de maig de 2021

La Rioja

- BOR núm. 82, de 29 d’abril de 2021

- Llei 3/2021, de 28 d’abril, de mecenatge de la Comunitat Autònoma de La Rioja

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 96, de 28 d’abril de 2021

- Llei foral 4/2021, de 22 d’abril, per a la modificació de l’article 192 del Text refós de
la Llei foral d’ordenació del territori i urbanisme aprovat mitjançant el Decret foral
legislatiu 1/2017, de 26 de juliol

Comunitat Valenciana

- DOGV núm. 9065, de 20 d’abril de 2021

- Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 93, de 23 d’abril de 2021

- Decret llei foral 4/2021, de 14 d’abril, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
gestió i execució de les actuacions finançables amb fons europeus provinents de
l’Instrument Europeu de Recuperació

- Llei 4/2021, de 13 de maig, de regulació i coordinació dels serveis de prevenció,
extinció d’incendis i salvament de la Comunitat Autònoma
- Llei foral 6/2021, de 10 de maig, per la qual es modifica l’article 68 de la Llei foral
14/2004, de 3 de desembre, del Govern de Navarra i de la seva presidenta o
president
- Llei foral 5/2021, de 10 de maig, per la qual s’aprova el Pla d’Estadística de Navarra
2021-2024 i es modifica la Llei foral 11/1997, de 27 de juny, d’Estadística de
Navarra
- Llei 2/2021, de 7 de maig, de mesures econòmiques, socials i tributàries enfront de
la despoblació i per al desenvolupament del medi rural a Castella-la Manxa.
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- Decret llei 6/2021, d’1 d’abril, de mesures urgents en matèria de gestió
econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments
europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19
- Decret llei 4/2021, de 31 de març, de mesures urgents 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 i pel qual s’estableixen mesures tributàries
en l’Impost General Indirecte Canari per a la lluita contra la COVID-19

Comunitat Valenciana

- DOGV núm. 9062 bis, de 15 d’abril de 2021

Canàries

- BOC núm. 67, d’1 d’abril de 2021

Comunitat Valenciana

- DOGV núm. 9052, de 31 de març de 2021

Aragó

- BOA núm. 79, de 13 d’abril de 2021

Cantàbria

- BOE núm. 71, de 24 de març de 2021

Galícia

- DOG núm. 50, de 15 de març de 2021

Cantàbria

- BOC núm. 55, de 22 de març de 2021

Extremadura

- DOE núm. 45, de 8 de març de 2021

Galícia

- DOG núm. 39, de 26 de febrer de 2021

Galícia

- DOG núm. 39, de 26 de febrer de 2021

- Llei 8/2021, de 25 de febrer, de modificació de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de
salut de Galícia

Galícia

- DOG núm. 38, de 25 de febrer de 2021

- Llei 7/2021, de 17 de febrer, de museus i altres centres museístics de Galícia

Galícia

- DOG núm. 38, de 25 de febrer de 2021

- Llei 6/2021, de 17 de febrer, de residus i sòls contaminats de Galícia

- Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
- Llei 2/2021, de 25 de març, per la qual es modifica el Codi del dret foral d’Aragó,
text refós de les lleis civils aragoneses, aprovat pel Decret legislatiu 1/2011, de 22
de març, del Govern d’Aragó
- Llei orgànica 2/2021, de 23 de març, de reforma de la Llei orgànica 8/1981, de 30
de desembre, de l'Estatut d'autonomia per a Cantàbria, per a l’eliminació de
l’aforament dels diputats i de les diputades del Parlament i del president i dels
consellers del Govern
- Llei 10/2021, de 9 de març, reguladora de l’acció exterior i de la cooperació per al
desenvolupament de Galícia
- Llei 1/2021, de 4 de març, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de
Cantàbria
- Decret llei 3/2021, de 3 de març, de mesures urgents per a la modernització de
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència
- Llei 9/2021, de 25 de febrer, de simplificació administrativa i de suport a la
reactivació econòmica de Galícia
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- Decret llei 3/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures d’agilitació
administrativa i racionalització dels recursos per a l’impuls a la recuperació i
resiliència en l’àmbit de la Comunitat Autònoma d’Andalusia
- Llei orgànica 1/2021, de 15 de febrer, de reforma de la Llei orgànica 4/1982, de 9
de juny, de l'Estatut d'autonomia per a la Regió de Múrcia

Andalusia

- BOJA núm. 35, de 22 de febrer de 2021

Regió de Múrcia

- BOE núm. 40, de 16 de febrer de 2021

Castella-la Manxa

- DOCM núm. 38, de 25 de febrer de 2021

- Llei 1/2021, de 12 de febrer, de simplificació urbanística i mesures administratives

Aragó

- BOA núm. 39, de 23 de febrer de 2021

- Llei 1/2021, d’11 de febrer, de simplificació administrativa

Galícia

- DOG núm. 26, de 9 de febrer de 2021

- Llei 5/2021, de 2 de febrer, d’impuls demogràfic de Galícia

Catalunya

- DOGC núm. 8333, de 4 de febrer de 2021

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector públic

Galícia

- DOG núm. 9, de 15 de gener de 2021

- Llei 2/2021, de 8 de gener, de pesca continental de Galícia

Galícia

- DOG núm. 8, de 14 de gener de 2021

- Llei 1/2021, de 8 de gener, d'ordenació del territori de Galícia
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