Legislació autonòmica comparada
(actualitzada a 28/10/2022)

COMUNITAT AUTÒNOMA

BUTLLETÍ OFICIAL

NORMA

La Rioja

- BOR núm. 183, de 22 de setembre de 2022

- Llei 11/2022, de 20 de setembre, contra la violència de gènere de La Rioja

Extremadura

- DOE núm. 146, de 29 de juliol de 2022

- Llei 4/2022, de 27 de juliol, de racionalització i simplificació administrativa
d’Extremadura

Comunitat Valenciana

- DOGV núm. 9391, de 26 de juliol de 2022

- Llei 2/2022, de 22 de juliol, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i
l'activitat física a la Comunitat Valenciana

La Rioja

- BOR núm. 140, de 22 de juliol de 2022

- Llei 9/2022, de 20 de juliol, sobre economia social i solidària de La Rioja

Cantàbria

- BOC núm. 142, de 22 de juliol de 2022

- Llei 5/2022, de 15 de juliol, d’ordenació del territori i urbanisme de Cantàbria

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 145, de 21 de juliol de 2022

- Llei foral 24/2022, de 5 de juliol, de reconeixement de les víctimes d’abusos sexuals
comesos en el si de l’Església catòlica de Navarra

Catalunya

- DOGC núm. 8704, de 7 de juliol de 2022

- Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de
vehicles amb conductor

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 140, de 14 de juliol de 2022

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 140, de 14 de juliol de 2022

País Basc

- BOPV núm. 157, de 17 d’agost de 2022

- Llei 9/2022, de 30 de juny, de protecció dels animals domèstics

País Basc

- BOPV núm. 139, de 19 de juliol de 2022

- Llei 8/2022, de 30 de juny, sobre accés i exercici de professions de l’activitat física i
de l’esport a la comunitat autònoma del País Basc

País Basc

- BOPV núm. 137, de 15 de juliol de 2022

- Llei 7/2022, de 30 de juny, de desenvolupament rural

País Basc

- BOPV núm. 137, de 15 de juliol de 2022

- Llei 6/2022, de 30 de juny, del procediment d’elaboració de les disposicions de
caràcter general

Principat d’Astúries

- BOPA núm. 131, de 8 de juliol de 2022

- Llei 5/2022, de 29 de juny, d’activitat física i esport

Cantàbria

- BOC núm. 127, d’1 de juliol de 2022

- Llei 4/2022, de 24 de juny, de regulació del joc de Cantàbria

- Llei foral 20/2022, d’1 de juliol, per al foment d’un parc d’habitatge protegit i
assequible a la Comunitat Foral de Navarra
- Llei foral 19/2022, d’1 de juliol, de mesures per a la realització dels processos
d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, en les administracions
públiques de Navarra
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COMUNITAT AUTÒNOMA

BUTLLETÍ OFICIAL

NORMA

La Rioja

- BOR núm. 122, de 28 de juny de 2022

- Llei 8/2022, de 24 de juny, de caça i gestió cinegètica de La Rioja

País Basc

- BOPV núm. 135, de 13 de juliol de 2022

Regió de Múrcia

- BORM núm. 149, de 30 de juny de 2022

Cantàbria

- BOC núm. 119, de 21 de juny de 2022

- Llei 3/2022, de 14 de juny, d’entitats locals menors

Canàries

- BOC núm. 121, de 20 de juny de 2022

- Llei 3/2022, de 13 de juny, d’economia social de Canàries

Catalunya

- DOGC núm. 8686, de 10 de juny de 2022

Regió de Múrcia

- BORM núm. 125, d’1 de juny de 2022

Regió de Múrcia

- BORM núm. 125, d’1 de juny de 2022

País Basc

- BOPV núm. 105, d’1 de juny de 2022

- Llei 4/2022, de 19 de maig, del recurs de cassació civil basc

Aragó

- BOA núm. 101, de 27 de maig de 2022

- Llei 2/2022, de 19 de maig, d’aplicació i desplegament de la Llei 1/2021, d’11 de
febrer, de simplificació administrativa

País Basc

- BOPV núm. 97, de 20 de maig de 2022

- Llei 3/2022, de 12 de maig, del sector públic basc

Canàries

- BOC núm. 100, de 23 de maig de 2022

- Llei 1/2022, d’11 de maig, d’eleccions al Parlament de Canàries

Comunitat Foral de Navarra

- BON núm. 97, de 19 de maig de 2022

- Llei foral 12/2022, d’11 de maig, d’atenció i protecció a infants i adolescents i de
promoció de les seves famílies, drets i igualtat

Castella-la Manxa

- DOCM núm. 91, de 12 de maig de 2022

- Llei 5/2022, de 6 de maig, de diversitat sexual i drets LGTBI a Castella-la Manxa

- Llei 5/2022, de 23 de juny, de gestió documental integral i patrimoni documental
de la comunitat autònoma del País Basc
- Llei 4/2022, de 16 de juny, de mecenatge de la Regió de Múrcia i de modificació del
Decret legislatiu 1/2010, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de tributs cedits

- Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en
l'ensenyament no universitari
- Llei 3/2022, de 24 de maig, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la
ocupació dels habitatges a la Regió de Múrcia i es modifica la Llei 2/2012, d’11 de
maig, i el Decret legislatiu 1/1999, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’hisenda de la Regió de Múrcia
- Llei 2/2022, de 19 de maig, de simplificació administrativa en matèria de medi
ambient, medi natural, recerca i innovació agrícola i mediambiental
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COMUNITAT AUTÒNOMA

BUTLLETÍ OFICIAL

NORMA

La Rioja

- BOR núm. 79, de 27 d’abril de 2022

- Llei 5/2022, de 25 d’abril, per a la recuperació de la memòria democràtica a La
Rioja

Comunitat Valenciana

- DOGV núm. 9323, de 22 d’abril de 2022

- Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat
Valenciana

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

Aragó

- BOA núm. 69, de 8 d’abril de 2022

Aragó

- BOA núm. 69, de 8 d’abril de 2022

Extremadura

- DOE núm. 66, de 5 d’abril de 2022

- Decret llei 3/2022, de 6 d’abril, del Govern d’Aragó, pel qual s’adopten mesures
excepcionals i urgents en la contractació pública a Aragó
- Decret llei 2/2022, de 6 d’abril, del Govern d’Aragó, pel qual s’adopten mesures
urgents i extraordinàries per agilitar la gestió dels fons procedents de l’instrument
europeu de recuperació (Next Generation EU-MRR) per a la reactivació econòmica i
social de la Comunitat Autònoma d’Aragó
- Llei 2/2022, d’1 de abril, de biblioteques d’Extremadura
- 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

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. 61, de 25 de març de 2022

- Llei 2/2022, de 10 de març, de joventut
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COMUNITAT AUTÒNOMA

BUTLLETÍ OFICIAL

NORMA

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 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

4 /4

