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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DEL PARLAMENT

Proposta de reforma del Reglament del Par-
lament
Tram. 211-00001/10

Presentació
Mesa del Parlament i tots els grups parlamentaris: 

GP CiU, GP ERC, GP SOC, GP PPC, 

GP ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt

Reg. 115084 / Admissió a tràmit i tramesa 

a la Comissió de Reglament: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament, 
Anna Simó i Castelló, vicepresidenta primera del Par-
lament, Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident se-
gon del Parlament, Pere Navarro i Morera, secretari pri-
mer del Parlament, Pere Calbó i Roca, secretari segon 
del Parlament, Josep Rull i Andreu, secretari tercer del 
Parlament, David Companyon i Costa, secretari quart 
del Parlament, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Rovira 
i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, 
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina 
Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans i David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Mixt, presenten la següent: 

Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament

Presentació

La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern, estableix que el Par-
lament de Catalunya, d’acord amb el principi d’au-
tonomia parlamentària que li reconeix l’article 58.1 
de l’Estatut d’autonomia, ha de fer les modificacions 
del Reglament del Parlament i de les seves normes de 
règim i govern interiors que siguin necessàries per a 
complir els requeriments que resulten de l’esmenta-
da llei.

La mateixa disposició addicional cinquena indica els 
àmbits en els quals s’han de produir les corresponents 
adaptacions d’acord amb la naturalesa institucional 
que té el Parlament, que en cap cas no poden compor-
tar un règim de garantia inferior al que preveu la llei 
de transparència per al sector públic en general. Atès 
que la Llei de transparència ha d’entrar en vigor en el 
termini de sis mesos des de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat, esdevé necessària la presen-
tació d’aquesta proposta de reforma per tal de poder 
donar compliment al mandat legislatiu dins el termini 
previst.

Per aquesta raó, la Mesa del Parlament ha analitzat els 
canvis que l’aplicació de la Llei de transparència obli-
ga a fer en el Reglament per aquest motiu i ha elaborat 
una proposta que els grups parlamentaris signants pre-
senten formalment com a proposta de reforma del Re-
glament d’acord amb el que preveu la disposició final 
primera i l’article 117 del mateix Reglament.

Aquesta proposta afecta parcialment el Títol II del Re-
glament, en la part que es refereix als drets i deures 
dels diputats i al Títol IV relatiu al funcionament del 
Parlament dedicat a la transparència en l’activitat par-
lamentària.

Amb aquest conjunt de reformes es dóna compliment 
a la disposició addicional cinquena de la Llei de trans-
parència, sens perjudici de la implementació d’altres 
mesures normatives complementàries que s’haurien 
d’aprovar en compliment de les previsions que resulten 
d’aquesta mateixa proposta de reforma.

Títol II. De l’estatut dels diputats

Capítol I. Els drets i deures dels diputats

Article 5. Suport tècnic i dret d’accés a la 
informació (modificació)

1. Els diputats tenen dret a rebre, directament o per 
mitjà del grup parlamentari, l’assistència necessària 
per a acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament 
els l’han de facilitar, en especial pel que fa a la infor-
mació i la documentació.

2. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a 
accedir a la informació de l’Administració de la Gene-
ralitat, dels organismes, les empreses i les entitats que 
en depenen i de les institucions o els organismes de la 
Generalitat que actuen amb independència funcional 
o amb una autonomia especial reconeguda per llei. Els 
diputats poden demanar directament aquesta informa-
ció, amb la comunicació prèvia al president, o bé per 
mitjà d’aquest.

3. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar al diputat la informació demanada o bé li han 
de permetre d’accedir-hi lliurement perquè la consulti 
i en prengui notes si, atesa l’índole de la documentació 



30 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 558

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 4

o segons la normativa vigent, no la hi poden facilitar 
per via electrònica o per escrit. La informació s’ha de 
lliurar, o l’accés a la documentació, s’ha de poder veri-
ficar en un termini no superior a quinze dies a comptar 
de l’endemà del requeriment.

4 (nou). L’accés dels diputats a la informació té caràc-
ter preferent i només es pot denegar si s’aplica algun 
dels límits establerts per la legislació que regula el dret 
d’accés a la informació pública. Tanmateix, en aquest 
cas també s’hi ha de permetre l’accés si els drets o béns 
jurídics protegits es poden salvaguardar permetent 
l’accés parcial a la informació, fent anònimes les da-
des sensibles o adoptant altres mesures.

5 (abans 4). L’administració requerida pot manifestar 
que posposa la tramitació de les demandes d’infor-
mació quan tenen per objecte una qüestió o una do-
cumentació que es troba afectada per la declaració de 
secret d’actuacions en un procés judicial penal, mentre 
perduri aquesta situació.

6 (abans 5). Si s’obre un procediment penal les actu-
acions del qual són declarades secretes amb relació a 
una qüestió que ha estat objecte d’una demanda d’in-
formació d’un diputat, l’administració li ho ha de co-
municar, i queda en suspens l’autorització d’accés a la 
documentació fins que no sigui alçat el secret per l’òr-
gan judicial.

7 (nou). Si transcorre el termini establert per l’apar-
tat 3 sense haver-se donat compliment a la deman-
da d’informació o haver comunicat els motius per no 
acceptar-la, el president, a petició del diputat que 
ha demanat la informació, ha de requerir l’autoritat 
responsable a complir l’obligació de facilitar l’accés 
a la informació en el termini de cinc dies. Si el re-
queriment no és atès, la presidenta ha de trametre 
la sol·licitud d’informació a l’òrgan de garantia del 
dret d’accés, establert per l’article II.12, per tal que 
n’emeti informe.

8 (nou). Correspon a la Mesa del Parlament adoptar la 
resolució definitiva sobre la sol·licitud d’accés a la in-
formació que ha d’indicar el termini per a fer-la efec-
tiva, si escau, i també les condicions a les quals resta 
sotmesa si és aplicable algun dels límits del dret d’ac-
cés. Aquesta resolució ha d’ésser comunicada a l’auto-
ritat responsable perquè ho compleixi immediatament.

9 (abans 6). Si el Govern no compleix el que disposa 
l’apartat 8, a petició del diputat que ha presentat la 
demanda d’informació, s’ha d’incloure en la primera 
reunió plenària una pregunta sobre les raons que han 
impedit de fer-ho. Si, a judici del grup parlamentari al 
qual pertany qui ho ha demanat, les raons no són fona-
mentades, en el termini de cinc dies pot presentar una 
proposta de resolució davant la comissió corresponent, 
la qual ha d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una sessió 
a tenir en el termini de quinze dies.

10 (nou). Sens perjudici del que estableix l’apartat 9, 
si la Mesa considera que la denegació d’accés pot in-
córrer en algun dels supòsits d’infracció que estableix 
la legislació sobre transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern, ho ha de comunicar al Go-
vern als efectes de la incoació del corresponent proce-
diment sancionador. El Govern ha de donar compte a 
la Mesa de les actuacions adoptades.

Capítol II. Els deures dels diputats

Article 9 bis. Principis rectors (addició d’un nou 
article a l’inici del capítol)

1. Els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb els 
principis d’integritat, honestedat, transparència, dili-
gència, austeritat, actuació desinteressada, responsa-
bilitat i respecte als ciutadans i a la institució parla-
mentària.

2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de l’in-
terès públic i evitar incórrer en qualsevol situació de 
conflicte d’interessos. Llur actuació no pot estar mai 
influïda o compromesa per la finalitat de cercar o ob-
tenir cap mena de benefici, directe o indirecte, ni de 
recompensa.

3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest ar-
ticle i la legislació vigent, no poden acceptar, demanar 
ni rebre cap benefici econòmic ni cap altre favor a can-
vi d’exercir influència o de votar en un determinat sen-
tit en les tramitacions parlamentàries.

Article 9 ter. codi de conductA 

1. Són aplicables als diputats, amb caràcter general, 
els principis ètics i les regles de conducta que la legis-
lació de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estableix per als alts càrrecs.

2. Correspon a la Comissió de Reglament elaborar i 
aprovar un codi de conducta. El Codi de conducta ha 
de regular, com a mínim, les situacions de conflicte 
d’interessos, el compliment de les obligacions deriva-
des del règim d’incompatibilitats i de les declaracions 
d’activitats i de béns i el procediment i les conseqüèn-
cies en cas d’incompliment.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre 
un informe en els supòsits de conflicte d’interessos i, en 
general, sobre l’aplicació del Codi de conducta.

Article 9 quAter. conflicte d’interessos 

1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal que pot influir de manera inadequada 
en el compliment dels seus deures com a diputat. S’en-
tén per interessos personals els propis del diputat i els 
del seu entorn familiar, d’amistats i d’altres persones 
jurídiques, organitzacions i entitats privades amb les 
quals hagi tingut una vinculació laboral, professional, 
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de voluntariat o de defensa d’interessos corporatius 
que pugui comprometre la seva llibertat de vot.

2. No hi ha conflicte d’interessos quan un diputat pot 
obtenir un benefici únicament perquè pertany al con-
junt de la població o a una categoria o grup ampli de 
persones.

3. Els diputats han d’evitar d’incórrer en cap situació 
de conflicte d’interessos o han d’adoptar, si escau, les 
mesures necessàries per a resoldre’l.

4. Els diputats tenen el deure de notificar a la Mesa del 
Parlament, abans d’intervenir en els debats o de votar, 
o si són proposats com a ponents, qualsevol situació de 
conflicte d’interessos existent o potencial relacionada 
amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.

5. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis de valor i qualsevol me-
na de favor o servei, llevat dels obsequis de mera cor-
tesia o dels que els siguin atorgats quan representin el 
Parlament, al qual els han de lliurar.

Article 11. Incompatibilitats (addició d’un nou 
apartat 5)

5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i les condicions establerts per la Mesa del Par-
lament en funció de l’activitat declarada compatible.

Article 12. Declaració d’activitats i béns 
(addició d’un nou paràgraf a l’apartat 6)

6. El Registre d’interessos dels diputats del Par-
lament recull la informació facilitada per aquests 
d’acord amb els apartats 1.a i b i 3 i està sota la cus-
tòdia de la Secretaria General. La informació relativa 
a les activitats i els càrrecs és de caràcter públic. La 
informació relativa a la declaració de béns també és 
pública, però no pot incloure les dades de localització 
ni les que puguin afectar la privacitat i la seguretat 
dels titulars.

Títol IV. Del funcionament del Parlament

Capítol I. Les disposicions generals de 
funcionament

Secció quarta. L’adopció d’acords

Article 84. Delegació de vot (modificació de 
l’apartat 1)

1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu 
no puguin complir el deure d’assistir als debats i les 
votacions del Ple, poden delegar el vot en un altre di-
putat o en una altra diputada.

Capítol II. El procediment legislatiu

Secció segona. El procediment legislatiu comú

Apartat segon. Les Audiències i compareixences 
d’organitzacions, de grups socials i d’experts

Article 106. Sol·licitud i tramitació 
(modificació)

1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en 
resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els 
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mit-
jançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, hi 
poden proposar l’audiència de les organitzacions i els 
grups socials interessats en la regulació de què es trac-
ti o d’experts en la matèria corresponent.

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per escrit o per via electrònica en el termini que 
estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser su-
perior a quinze dies. Tanmateix, l’audiència pot és-
ser presencial o per videoconferència, mitjançant una 
compareixença davant la comissió o la ponència, que 
s’ha de substanciar en el termini abans indicat, si la 
comissió ho acorda així per raó de la rellevància de 
l’opinió requerida o dels interessos afectats. En aquest 
cas, la comissió ha de fixar també el nombre màxim de 
compareixences d’acord amb la naturalesa i la relle-
vància de la iniciativa legislativa.

3. Si, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, s’han 
de fer compareixences, els grups parlamentaris poden 
presentar sol·licituds fins al nombre màxim que deter-
mini la comissió d’acord amb la  representació propor-
cional que hi tinguin. Les sol·licituds han d’anar acom-
panyades d’una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença, d’un currículum de la 
persona o entitat i de les dades de contacte.

4. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Si s’han de substanciar com a compareixences no es 
pot superar en cap cas el límit màxim que s’hagi fixat 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.

5. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, han d’ésser escoltades de manera 
preceptiva les entitats associatives d’aquest ens i el 
Consell de Governs Locals per mitjà de llurs repre-
sentants.

6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formular 
preguntes o demanar aclariments durant un temps de 
deu minuts. Finalment, els compareixents responen, si 
escau, a les intervencions dels grups parlamentaris.



30 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 558

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 6

Secció tercera. Especialitats del procediment 
legislatiu

nou ApArtAt sisè. lA trAmitAció de les iniciAtives 
legislAtives populArs

Article i.1. Admissió A tràmit

1. La Mesa del Parlament admet a tràmit les proposi-
cions d’iniciativa legislativa popular si compleixen els 
requisits establerts per la llei que les regula i aquest 
Reglament.

2. Si la proposició de llei pot implicar un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al 
pressupost vigent en el moment de la seva tramitació 
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legisla-
tiva popular no pot entrar en vigor, en la part que com-
porti la dita afectació pressupostària, fins a l’exercici 
pressupostari següent o, si escau, fins a un altre de pos-
terior, si així ho determina la mateixa proposició de llei.

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, la Mesa 
del Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa 
popular al Govern perquè es posicioni sobre els seus 
efectes econòmics en el termini de vuit dies.

4. Si el Govern considera que es produeix afectació 
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a 
tràmit la proposició de llei en els termes que estableix 
l’apartat 2. Si el Govern no es pronuncia en el termini 
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha 
afectació pressupostària.

Article i.2. el debAt de totAlitAt de les iniciAtives 
legislAtives populArs

1. El debat de totalitat de la proposició de llei ha de te-
nir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la 
Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessàries per 
a la tramitació parlamentària de la proposició de llei. 
La Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió 
promotora les dates d’inici i de finiment del termini.

2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix en-
tre períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat 
ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.

3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix 
en un període entre legislatures, s’habilita automàtica-
ment un nou termini de dos mesos, a comptar de l’en-
demà de la constitució del Parlament de la nova legis-
latura. En aquest cas, la Mesa del Parlament, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini 
de presentació d’esmenes a la totalitat.

4. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el 
representant de la comissió promotora té dret a inter-
venir després que ho hagin fet els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. Aquests grups poden tor-

nar a intervenir després que ho hagi fet el representant 
de la comissió promotora.

Article i.3. lA trAmitAció en comissió de les 
proposicions de llei d’iniciAtivA legislAtivA populAr 
i el subsegüent debAt en el ple

1. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tra-
mitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora 
pot participar en la tramitació davant la comissió par-
lamentària corresponent per mitjà de les actuacions 
següents: 

a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament 
estableix per a les compareixences de les organitza-
cions i els grups socials en el procediment legislatiu, 
abans que s’obri el període de presentació d’esmenes 
a l’articulat.

b) Proposar audiències de persones i entitats en el trà-
mit a què es refereix la lletra a. Aquestes audiències 
han d’ésser sotmeses a votació de la comissió legislati-
va corresponent.

c) Designar un representant perquè assisteixi a la pri-
mera reunió de la ponència nomenada per la comissió.

d) Participar, per mitjà del seu representant, en les reu-
nions de la ponència per a assessorar-la quan aquesta 
li ho requereixi.

2. Un cop dictaminada la proposició de llei en comis-
sió, el debat en el Ple comença amb la intervenció dels 
promotors de la iniciativa.

3. La comissió promotora, als efectes del que establei-
xen els apartat 1 i 2, ha de designar un representant i 
un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la 
comissió. El representant i el suplent han d’ésser mem-
bres de la comissió promotora.

4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del 
Parlament propostes o queixes relatives a la tramitació 
de la iniciativa legislativa popular. La Mesa, una vega-
da escoltada la Junta de Portaveus, ha de respondre a 
la comissió en el termini de quinze dies a partir de la 
recepció de les dites propostes o queixes.

Article i.4. AssessorAment i suport dels serveis del 
pArlAment A lA comissió promotorA

1. Els serveis del Parlament han de facilitar a la co-
missió promotora la informació i la documentació que 
tingui relació directa amb la iniciativa legislativa po-
pular o amb la seva tramitació. Així mateix, els ser-
veis jurídics del Parlament han d’assessorar la comis-
sió promotora amb relació al compliment dels requisits 
formals durant tota la tramitació de la iniciativa legis-
lativa popular. El representant de la comissió promo-
tora ha de presentar les sol·licituds d’informació i as-
sessorament davant la Secretaria General.

2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a difondre el contingut de les iniciatives legislatives 
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populars i per a promoure la participació ciutadana 
durant llur tramitació parlamentària.

novA secció quArtA. procediment per A lA consolidAció 
de lA legislAció vigent

Article ii.1. consolidAció

1. El procediment de consolidació legislativa de lleis i 
normes amb rang de llei té per objecte elaborar un nou 
text legal que integri la legislació vigent sobre una ma-
tèria o un sector determinats.

2. La finalitat de la consolidació legislativa és la de 
simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la quali-
tat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un 
millor coneixement del dret vigent.

Article ii.2. supòsit d’AplicAció

1. El procediment de consolidació legislativa és aplica-
ble a un sector o una matèria quan s’han produït mo-
dificacions legals parcials que, per llur freqüència, di-
versitat o complexitat, fan aconsellable de consolidar 
en un únic text la legislació vigent.

2. La consolidació legislativa es pot aplicar per a inte-
grar en un únic text legal la legislació vigent sobre més 
d’una matèria o d’un sector, sempre que hi hagi una 
connexió temàtica entre ells i es compleixin les condi-
cions establertes per l’apartat 1.

3. No poden ésser objecte del procediment de consoli-
dació les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, 
ni les lleis per a l’aprovació de les quals l’Estatut exi-
geix una majoria reforçada.

Article ii.3. nAturAlesA i efectes de lA consolidAció 
legislAtivA

1. El procediment de consolidació legislativa dóna lloc 
a un nou text amb valor de llei que substitueix i deroga 
les lleis i les normes amb rang de llei que consolida.

2. Els textos consolidats són promulgats i publicats 
com a lleis, d’acord amb el que estableix l’article 65 de 
l’Estatut. El text consolidat publicat ha d’indicar en el 
títol la seva naturalesa.

3. Els textos consolidats no poden modificar la regula-
ció substitutiva de la matèria afectada. El procediment 
que estableix aquest capítol no es pot utilitzar mai amb 
aquesta finalitat i la Mesa del Parlament i la comissió 
tramitadora han de vetllar sempre perquè aquest re-
quisit es compleixi sense excepció.

Article ii.4. iniciAtivA de consolidAció legislAtivA

1. La iniciativa del procediment de consolidació legis-
lativa correspon únicament al Govern, als grups par-
lamentaris i als membres del Parlament.

2. La iniciativa parlamentària d’un procediment de 
consolidació legislativa pot ésser presentada per un 
grup parlamentari amb la signatura del portaveu o per 
un diputat amb la signatura de quatre membres més 
del Parlament.

3. Els projectes i les proposicions de textos consolidats, 
a més dels requisits que determina l’article 101.1, han 
de dur com a document annex la llista de les lleis i les 
altres normes amb rang de llei que consoliden i que 
resten derogades amb l’aprovació del text consolidat.

Article ii.5. trAmitAció

1. Els projectes i proposicions de textos consolidats han 
de ser tramitats per una comissió específica que s’ha 
de crear a l’inici de la legislatura amb aquesta finali-
tat, integrada per un representant de cada grup parla-
mentari i per personal del Parlament, el qual, sota la 
coordinació d’un lletrat, realitzarà les tasques d’assis-
tència i assessorament tècnic en els procediments de 
consolidació.

2. Els projectes i les proposicions de textos consolidats 
no poden ser objecte d’esmena a la totalitat ni d’esme-
nes a l’articulat.

3. La comissió ha de nomenar una ponència integra-
da per un representant de cada grup parlamentari o 
per un únic ponent si es tracta d’una consolidació molt 
senzilla, que ha d’estudiar i valorar la proposta i, si es-
cau, proposar recomanacions de modificació del text, 
sempre dins dels límits inherents a la naturalesa del 
procediment de consolidació. La ponència pot dema-
nar l’opinió d’experts independents en la matèria de 
què es tracti quan ho consideri necessari per a complir 
la seva tasca.

4. Les recomanacions de la ponència han de tenir com 
a objecte: 

a) Eliminar discordances.

b) Aclarir i harmonitzar els textos.

c) Eliminar antinòmies.

d) Eliminar redundàncies.

e) Harmonitzar el llenguatge, les denominacions i l’es-
tructura del text.

f) Esmenar les errades gramaticals i millorar la redac-
ció del text.

5. Un cop acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar a 
la comissió. L’informe de la ponència ha d’anar acom-
panyat, si escau, de l’informe que els serveis jurídics 
del Parlament hagin emès amb relació al projecte o 
proposició i a les recomanacions de la ponència.

6. Es pot demanar un dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries a l’únic efecte de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les caracte-
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rístiques i respecta els requisits que aquest capítol es-
tableix per als textos consolidats.

Article ii.6. AprovAció del text consolidAt

1. L’aprovació del text consolidat correspon a la co-
missió a què fa referència l’article II.5, que actua amb 
competència legislativa plena.

2. El projecte o proposició de text consolidat s’ha de tra-
mitar pel procediment de lectura única. El text consolidat 
ha d’ésser objecte d’una única votació, que ha d’inclou-
re, si escau, les recomanacions fetes per la ponència.

3. A proposta de la Mesa del Parlament, de tres grups 
parlamentaris o d’una desena part dels diputats, el text 
consolidat pot ésser debatut i aprovat en el Ple, pel 
procediment de lectura única.

nou títol. de lA trAnspArènciA en l’ActivitAt 
pArlAmentàriA

cApítol i. trAnspArènciA

secció primerA. principis generAls

Article iii.1. políticA de trAnspArènciA

1. El Parlament ha de fer pública la informació rela-
tiva a la seva organització, el seu funcionament i les 
seves activitats.

2. La política de transparència té com a finalitat que les 
persones puguin conèixer i tenir a l’abast la informació 
relativa als àmbits a què fa referència l’apartat 1.

Article iii.2. portAl de lA trAnspArènciA

1. El Parlament ha de garantir la transparència de la 
seva informació i documentació per mitjà del Portal de 
la Transparència.

2. El Portal de la Transparència és un sistema integral 
d’informació i coneixement en format electrònic que 
ha de permetre a les persones d’accedir a la informa-
ció i la documentació parlamentàries per mitjà d’un 
cercador que garanteixi una utilització ràpida, fàcil i 
comprensible.

3. El Portal de la Transparència s’ha de configurar de 
manera que garanteixi: 

a) La difusió permanent i actualitzada de la informació.

b) L’organització sistemàtica de la informació, per tal 
que sigui fàcilment accessible i permeti una consulta 
ràpida, àgil i intuïtiva.

c) La facilitat de consulta per mitjà de formats fàcil-
ment comprensibles i que permetin la interoperativitat 
i la reutilització de la informació.

d) L’accés a la informació del Parlament d’acord amb 
el que estableix la legislació de transparència.

Article iii.3. reutilitzAció de lA informAció

1. El format de la informació subministrada per mitjà 
del Portal de la Transparència ha de permetre la reuti-
lització d’aquesta informació.

2. La informació es pot reutilitzar amb qualsevol ob-
jectiu lícit amb la condició de no alterar-ne o desnatu-
ralitzar-ne el sentit i amb l’obligació de citar la font de 
les dades i la data de la darrera actualització.

3. La Mesa del Parlament, excepcionalment, pot sot-
metre a autorització la reutilització de la informació si 
ho exigeix la tutela de drets o béns jurídics directament 
afectats pel contingut de la informació.

secció segonA. informAció i documentAció subjectes A 
trAnspArènciA

Article iii.4. obligAcions de trAnspArènciA

1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del 
principi de transparència, la informació sobre: 

a) L’organització del Parlament i l’Administració par-
lamentària.

b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la 
Mesa i la Junta de Portaveus.

c) Les tramitacions parlamentàries amb llur documen-
tació annexa.

d) El compliment de les obligacions pròpies de l’Esta-
tut dels diputats, d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament, i també llurs retribucions.

e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans i els 
serveis parlamentaris.

f) Els currículums de les persones proposades per a 
ocupar càrrecs públics el nomenament de les quals 
correspon al Parlament.

2. El Parlament ha de fer pública la informació sobre: 

a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial.

b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu del personal al servei del Parlament, inclo-
sos els alts càrrecs.

c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats 
pel Parlament.

d) La documentació relacionada amb les activitats 
subjectes a dret administratiu.

3. La informació a què fa referència aquest article 
ha de comprendre les dades i els documents corres-
ponents amb l’abast i la precisió que determini la 
Mesa del Parlament, d’acord amb la legislació sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.
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Article iii.5. límits A les obligAcions de trAnspArènciA

1. Les obligacions de transparència tenen com a límits 
els que estableix amb caràcter general la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

2. El principi de transparència sempre s’ha d’aplicar 
preferentment i tota restricció d’aquest principi ha 
d’estar fonamentada en un límit o una excepció expres-
sament establerts per llei.

cApítol ii. Accés A lA informAció públicA

secció primerA. principis generAls

Article iii.6. dret d’Accés

1. Totes les persones majors de setze anys tenen el dret 
d’accedir a la informació i la documentació del Parla-
ment, a títol individual o en nom i representació d’una 
persona jurídica legalment constituïda o d’una orga-
nització o una plataforma constituïdes per a la defensa 
o la promoció d’interessos col·lectius, encara que no 
tinguin personalitat jurídica.

2. L’exercici del dret d’accés no requereix la concur-
rència de cap interès personal, no resta subjecta a mo-
tivació i no requereix la invocació de cap norma espe-
cífica.

Article iii.7. informAció pArlAmentàriA

1. El dret d’accés a la informació parlamentària abas-
ta la documentació generada pel Parlament i la que 
aquest té com a conseqüència de l’exercici de les seves 
funcions, inclosa la que li ha de subministrar el Go-
vern, les administracions, altres institucions i terceres 
persones en compliment de la llei o d’aquest Regla-
ment.

2. La informació parlamentària inclou, sense excep-
ció, la documentació relativa a l’activitat dels òrgans 
parlamentaris i la documentació administrativa dels 
serveis que integren l’Administració parlamentària.

Article iii.8. límits del dret d’Accés

1. El dret d’accés a la informació parlamentària pot és-
ser denegat o restringit si es dóna alguna de les causes 
establertes per la legislació de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

2. El dret d’accés a la informació parlamentària pot és-
ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació 
de la informació pot comportar un perjudici per a: 

a) La seguretat pública i les matèries declarades secre-
tes o reservades d’acord amb la legislació vigent.

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats, si el secret o la confidencialitat són esta-
blerts per una norma amb rang de llei.

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o la tutela judicial efectiva.

e) Els drets dels menors d’edat.

f) La protecció de la intimitat, dels altres drets privats 
legítims i de les dades personals.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

3. Les limitacions al dret d’accés a la informació par-
lamentària s’han d’aplicar sempre en benefici d’aquest 
dret i no es poden ampliar per analogia. Si l’aplicació 
d’algun dels límits afecta només una part de la infor-
mació sol·licitada, s’ha d’autoritzar l’accés a la resta 
de les dades. També s’hi ha d’autoritzar l’accés si la 
protecció dels drets i interessos públics a què fa refe-
rència l’apartat 2 es pot garantir mitjançant l’elimi-
nació o l’anonimització de les dades sensibles, sempre 
que la informació no es desnaturalitzi o esdevingui de 
difícil o equívoca comprensió.

secció segonA. procediment i gArAnties

Article iii.9. procediment

1. Les sol·licituds d’accés a la informació parlamentà-
ria pública es poden fer per qualsevol mitjà que per-
meti tenir constància de la identitat del sol·licitant i 
d’una adreça de contacte, preferentment electrònica, 
als efectes de les comunicacions entre el sol·licitant i 
el Parlament.

2. El Portal de la Transparència del Parlament ha de 
facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació par-
lamentària mitjançant un formulari electrònic senzill i 
fàcilment accessible.

3. La Mesa del Parlament ha de regular les condicions 
d’exercici del dret d’accés a la informació parlamen-
tària i el procediment per a resoldre les sol·licituds. 
Aquesta regulació s’ha d’inspirar en els principis i les 
regles de la legislació de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern.

Article iii.10. Accés A lA informAció

1. El Parlament ha de subministrar la informació sol-
licitada en el format que s’hagi demanat en el termini 
de trenta dies.

2. El Parlament pot subministrar la informació sol-
licitada en un format diferent del demanat, especial-
ment per via electrònica o mitjançant la consulta pre-
sencial a les dependències del Parlament, si aquesta 
alternativa és més fàcil i econòmica per al Parlament i 
no dificulta l’accés a les dades.
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3. Els interessats tenen dret a demanar l’expedició de 
còpies i la transposició de la informació a formats dife-
rents de l’original. Tanmateix, el Parlament pot denegar 
la sol·licitud si pot comprometre el bon funcionament 
dels serveis de l’Administració parlamentària per raó 
dels recursos personals o material que calgui mobilitzar.

4. En els supòsits a què fa referència l’apartat 3 el Par-
lament pot exigir una contraprestació econòmica ajus-
tada al cost del servei.

Article iii.11. silenci positiu

1. La sol·licitud d’accés a la informació pública s’entén 
estimada si el Parlament no resol i no notifica la seva 
decisió en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà 
de la recepció de la sol·licitud, llevat que una norma 
amb rang de llei estableixi expressament un efecte de-
sestimatori, total o parcial, amb relació a una determi-
nada informació.

2. El dret d’accés a la informació pública no es pot ad-
quirir en cap cas per silenci si s’aplica algun dels lí-
mits per a accedir a la informació pública establerts 
per aquest reglament o per altres lleis.

3. El termini per a resoldre es pot prorrogar o restar 
en suspens en els supòsits establerts per la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

Article iii.12. gArAntiA del dret d’Accés

1. El Parlament ha de comptar amb un òrgan de ga-
rantia del dret d’accés a la informació pública.

2. A l’inici de cada legislatura, la Mesa del Parlament 
ha de designar les persones que integren l’òrgan en-
carregat de recollir les reclamacions que es presentin 
contra les resolucions adoptades pel Parlament en ma-
tèria d’accés a la informació pública, o subscriure un 
conveni amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública que estableix la legislació de 
transparència.

3. La Mesa del Parlament aprova les normes regula-
dores de l’òrgan de garantia del dret d’accés a la in-
formació, que ha d’ésser integrat per personal al ser-
vei del Parlament o personal extern que compleixi, en 
ambdós casos, els requisits tècnics que determina la 
legislació de transparència. Aquestes normes han de 
garantir en tot cas l’actuació independent de l’òrgan.

cApítol iii. registre de grups d’interès

secció primerA. el registre

Article iii.13. registre de grups d’interès

1. El Registre de grups d’interès és públic i té com a fina-
litat la inscripció i el control de les persones i organitza-
cions que, en interès d’altres persones o com a expressió 

directa d’interessos col·lectius, acompleixen activitats 
susceptibles d’influir en l’elaboració de les lleis o en 
l’exercici de les altres funcions del Parlament.

2. La creació i el funcionament del Registre de grups 
d’interès ha de respectar el dret dels diputats i dels grups 
parlamentaris a exercir llur mandat sense restriccions.

Article iii.14. contingut del registre de grups 
d’interès

1. El Registre de grups d’interès ha de determinar i 
classificar les persones i organitzacions que s’hi han 
d’inscriure i la informació que han de donar al Parla-
ment sobre llurs activitats, organització, funcionament 
i finançament.

2. La Mesa del Parlament ha de determinar les acti-
vitats susceptibles d’ésser considerades d’influència a 
l’efecte del que estableix l’article III.13, i també les ac-
tivitats excloses d’inscripció al Registre d’acord amb 
els criteris establerts per la legislació de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern.

3. La Mesa del Parlament ha de determinar les catego-
ries de la classificació dels grups d’interès, la informa-
ció requerida als declarants, el codi de conducta i el 
procediment que s’ha de seguir en cas d’incompliment 
de les obligacions que estableixen aquest reglament i el 
Codi de conducta.

Article iii.15. publicitAt del registre

1. Les dades del Registre s’han de fer públiques per 
mitjà del Portal de la Transparència.

2. Les activitats acomplertes pels grups d’interès en 
l’àmbit parlamentari s’han de publicar periòdicament. 
Aquesta periodicitat no pot ésser superior a un mes.

3. La publicitat de les activitats dels grups d’interès 
ha d’incloure, en tot cas, l’agenda de contactes tinguts 
pels grups d’interès amb membres del Parlament, llurs 
assessors i funcionaris del Parlament, la informació 
sobre la realització d’actes als quals es convidi els di-
putats, la participació en tràmits d’audiència de pro-
cediments legislatius i les aportacions fetes sobre ini-
ciatives legislatives adreçades al Parlament i als grups 
parlamentaris.

secció segonA. drets i obligAcions derivAts de lA 
inscripció en el registre de grups d’interès

Article iii.16. efectes de lA inscripció en el registre 
de grups d’interès

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès permet: 

a) Activar mesures que facilitin l’accés a les dependèn-
cies del Parlament, als diputats i a llurs assessors i al 
personal del Parlament.
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b) Organitzar o copatrocinar actes en les dependènci-
es del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa 
del Parlament.

c) Obtenir canals especials d’informació.

d) Intervenir com a compareixents en comissió, d’acord 
amb el que estableix el Reglament.

2. Correspon a la Mesa del Parlament determinar les 
mesures aplicables en cada cas d’entre les establertes 
per l’apartat 1, d’acord amb la classificació dels grups 
d’interès. La Mesa pot acordar mesures addicionals, 
respectant sempre el principi d’igualtat.

Article iii.17. obligAcions

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents: 

a) Acceptar que la informació que els grups d’interès 
han de proporcionar al Parlament es faci pública.

b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el Codi de conducta i acceptar les conse-
qüències d’un eventual incompliment.

2. Els grups d’interès, en virtut de la inscripció al Re-
gistre, han d’informar el Parlament de les activitats 
que acompleixen, dels clients, les persones o les orga-
nitzacions per als quals treballen, de les remuneraci-
ons que perceben, si escau, i de les despeses relaciona-
des amb llur activitat com a grups d’interès.

Article iii.18. mesures en cAs d’incompliment

1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquest reglament o el Codi de conducta dóna lloc a 
l’adopció per la Mesa del Parlament de mesures de 
suspensió o cancel·lació de la inscripció en el Regis-
tre de grups d’interès, en funció de la gravetat de l’in-
compliment, d’acord amb el que estableixen les nor-
mes de règim intern reguladores del Registre de grups 
d’interès.

2. Tota persona pot presentar una denúncia davant 
la Mesa del Parlament als efectes del que estableix 
l’apartat 1. El Portal de la Transparència ha de facili-
tar un formulari estàndard per a aquest fi.

cApítol iv. pArlAment obert

secció primerA. principis generAls

Article iii.19. impuls del pArlAment obert

1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparèn-
cia i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les enti-
tats, les organitzacions i els grups socials participin i 

col·laborin en la tramitació dels projectes i proposici-
ons de llei i les iniciatives parlamentàries en general.

2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
perquè els ciutadans li puguin presentar peticions, i li 
puguin fer propostes de millorament de les lleis i sug-
geriments referits al funcionament del Parlament.

Article iii.20. trAnspArènciA i informAció públicA

1. El Portal de la Transparència, per a l’efectivitat 
del Parlament obert, ha de tenir un espai específic on 
constin les iniciatives legislatives en tràmit, la infor-
mació i documentació que les afecta i el calendari de 
tramitació previst.

2. El Portal de la Transparència ha d’estar dotat dels 
instruments i mecanismes que facilitin un accés fàcil, 
ràpid i permanent dels ciutadans a la informació par-
lamentària.

secció segonA. instruments per A l’efectivitAt del 
pArlAment obert

Article iii.21. instruments pArticipAtius

1. Són instruments del Parlament obert les audiències 
previstes a l’article 106 i els espais de participació i 
col·laboració ciutadana que ha d’establir la Mesa del 
Parlament.

2. Les audiències tenen com a finalitat promoure la 
participació directa de les organitzacions i els grups 
socials i dels experts en la tramitació de les inicia-
tives legislatives, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 106.

3. Els espais de participació i col·laboració han de per-
metre seguir la tramitació de les iniciatives legislati-
ves, fer comentaris sobre el seu contingut i presentar 
suggeriments o propostes de modificació als projectes i 
a les proposicions de llei.

4. La participació en l’activitat parlamentària dels 
ciutadans, entitats i organitzacions socials també es 
pot realitzar mitjançant l’aportació d’opinions i la 
presentació d’informes i altres documents relacionats 
amb qualsevol tramitació parlamentària.

Article iii.22. diàleg Amb els ciutAdAns

1. El Parlament ha d’utilitzar els instruments de parti-
cipació i col·laboració ciutadana com a plataformes de 
diàleg i de relació amb els ciutadans.

2. A aquest efecte, el Parlament ha de promoure les 
mesures adients perquè aquest diàleg es pugui establir 
amb els diputats i els grups parlamentaris i les apor-
tacions realitzades puguin ser objecte del corresponent 
retorn per part d’aquests.

3. El Portal de la Transparència serà utilitzat com a 
plataforma preferent per a fer efectiva la participació 
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ciutadana. A aquest efecte, el Portal haurà de dispo-
sar d’un espai per complir amb aquesta finalitat, amb 
informació actualitzada de totes les iniciatives parla-
mentàries, del seu estat de tramitació, dels processos 
de participació oberts i amb indicació, en el seu cas, 
de la forma i condicions per exercir la participació.

Article iii.23. AvAluAció

1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els proces-
sos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària, 
tenint en compte la informació que facilitin els grups 
parlamentaris.

2. En el cas de les iniciatives legislatives s’ha d’elabo-
rar una memòria un cop finalitzada la tramitació, en la 
qual s’ha de reflectir la influència que ha tingut el pro-
cés participatiu en la llei aprovada.

3. Els informes i les memòries d’avaluació s’han de pu-
blicar en el Portal de la Transparència.

Disposició final

S’autoritza la Mesa del Parlament perquè aprovi un 
text refós del Reglament del Parlament, que integri 
les modificacions introduïdes per aquesta reforma. 
Aquesta autorització inclou la facultat d’harmonitzar 
els textos objecte de reforma, així com la de reordenar 
la numeració dels títols, capítols, seccions i articles del 
text resultant, quan s’escaigui.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Núria de Gispert i Català, Anna Simó i Castelló,  Lluís 
M. Corominas i Díaz, Pere Navarro i Morera, Pere 
Calbó i Roca, Josep Rull i Andreu, David Companyon 
i Costa, Jordi Turull i Negre, Marta Rovira i Vergés, 
Maurici Lucena i Betriu, Josep Enric Millo i Rocher, 
Dolors Camats i Luis, Carina Mejías Sánchez, David 
Fernàndez i Ramos
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