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La M. H. Sra.  
Núria de Gispert i Català, 
presidenta del Parlament 
en la X legislatura

Presentació 

Sortosament, Catalunya és un país plural, amb moltes veus, 

moltes sensibilitats, moltes maneres de viure i veure la societat 

i el món. Saps prou bé que això pot significar riquesa i vitalitat 

sempre que sapiguem conviure harmònicament, amb respec-

te. Aquest és el sentit últim de la democràcia, la qual, més 

enllà de reclamar unes institucions representatives (com és el 

cas del Parlament de Catalunya), pressuposa i necessita una 

ciutadania conscient, formada i informada.

Amb el quadern que tens a les mans podràs conèixer què és 

el Parlament de Catalunya i què hi fem els cent trenta-cinc 

diputats i diputades que el formem, però també què significa: 

el Parlament representa el poble de Catalunya, i volem col-

lectivament que hi hagi diàleg i un joc serè entre majories i 

minories, que s’hi intenti aconseguir acords i consens, sempre 

des de la consideració als adversaris polítics, des de l’exqui-

sidesa a l’hora de parlar i a l’hora d’escoltar.

Ara que, si no ets ja major d’edat, tens a tocar la majoria d’edat 

i, en conseqüència, el ple gaudi dels teus drets polítics, et 

demano que siguis ben conscient de què vol dir exercir la ciu-

tadania d’un país que vol viure en llibertat i democràcia, d’un 

país que té unes institucions antigues i una vocació parlamen-

tària que ha sobreviscut a molts accidents de la nostra història, 

però, sobretot, d’un país que vol mirar i mira endavant i que té 

molt camí per recórrer, un camí que convé que recorrem junts. 

Et demano, en definitiva, que facis d’aquest Parlament una 

cosa ben teva i que la teva visita al Palau del Parlament sigui 

el pròleg d’una interacció fecunda, útil i duradora. Digitalment, 

sempre ens podràs trobar a www.parlament.cat.

Núria de Gispert i Català 

Presidenta del Parlament  
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 1 Què és el Parlament 

Catalunya és una nació que es constitueix en comunitat autònoma 

dins l’Estat espanyol. La Constitució espanyola del 1978 garanteix a 

Catalunya el dret a l’autonomia i a l’autogovern. 

L’autogovern de Catalunya s’organitza políticament en la Generalitat, 

i és regulat per l’Estatut d’autonomia, una llei que, en el marc de la 

Constitució espanyola, defineix les competències, les institucions i les 

finances de la Generalitat. Catalunya legisla autònomament en les ma-

tèries que l’Estatut defineix com a exclusives de la Generalitat; en altres 

matèries desenvolupa les normes bàsiques dictades per l’Estat, i, en 

d’altres, el Govern català ha d’executar la legislació que prové de l’Estat. 

L’Estatut configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres 

institucions: el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern. 

 2 Origen del Parlament

Els antecedents de la institució parlamentària a Catalunya, cal bus-

car-los en l’edat mitjana, concretament en unes reunions anomena-

des assemblees de pau i treva i en la Cort comtal del segle XI. En 

origen, la pau de Déu era el dret de refugi de les persones i els béns 

dins el territori protegit de trenta passes al voltant de l’església, que 

s’anomenava sagrera. La treva era la suspensió de les guerres i dels 

conflictes violents en uns períodes determinats. 

Saló de Sessions

El Parlament de tothom
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L’autogovern de Catalunya

Parlament de Catalunya Presidència de la Generalitat

El Govern

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Sindicatura de Comptes

Consell de Garanties Estatutàries

Administració de la Generalitat 
(departaments i altres ens públics)

Ciutadans

Síndic de Greuges

Llistes electorals

Designació 

Elecció 

Interrelació 

Reglamentació, actuació administrativa i prestació de serveis públics 

Legislació, impuls de l’acció política i control del Govern
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Les assemblees de pau i treva van ser promogudes per l’estament 

eclesiàstic i assumides pel poder sobirà, els comtes de Barcelona, 

amb l’objectiu d’assegurar períodes d’interrupció de les contínues 

rapinyes i guerres entre senyors feudals i d’establir un sistema de 

garanties i indemnitats per al clergat i la població civil; també s’hi van 

prendre acords de caràcter fiscal. 

Aquestes disposicions van facilitar l’aparició de viles i mercats i van 

estimular la vida comercial del país. 

La primera assemblea va tenir lloc a Toluges, al comtat del Rosselló, 

l’any 1027, amb la presència de l’abat Oliba. Al segle següent no es 

van convocar gaires assemblees i la major part d’acords de pau i treva 

es prengueren en la mateixa cort del príncep (comte de Barcelona i 

rei d’Aragó des del 1137). D’aquesta manera van entroncar les dues 

institucions. Moltes disposicions de pau i treva es van codificar en els 

Usatges de Barcelona, el primer text legislatiu català, promulgats pel 

comte Ramon Berenguer I, i es van incorporar al dret civil i constitu-

cional català de la baixa edat mitjana i de l’època moderna; algunes 

han perviscut en el dret civil actual. 

La Cort comtal catalana es formà durant el segle XI, com a derivació 

de la Cúria reial dels francs, a mesura que els comtes de Barcelona 

es consolidaven com a prínceps sobirans. Era integrada per magnats 

civils i eclesiàstics, per alts consellers i per jutges. Tenia un caràcter 

mixt, com a organisme col·laborador en la presa de decisions del 

sobirà tant en els aspectes legislatius i fiscals com en l’exercici de la 

potestat judicial. 

 3 Les Corts Generals de Catalunya

Durant el regnat de Jaume I el Conqueridor (1213-1276), la Cort comtal 

es va convertir en Corts Generals de Catalunya en ampliar progressi-

vament el nombre de membres convocats i, sobretot, en consolidar-se 

la incorporació de l’estament burgès, representat pels prohoms de 

viles i ciutats. Però el pas decisiu es va fer en el regnat del seu fill, 

Pere II el Gran (1276-1285), quan, en les Corts de Barcelona del 1283, 

mitjançant la constitució Volem, estatuïm, es va establir el sistema de 

sobirania pactada, característic del dret constitucional català medieval 

i modern. Segons aquest sistema, només eren vàlides les normes sor-

gides de les Corts per acord entre el sobirà i els estaments de la terra, 

fossin a iniciativa del primer (constitucions) o dels segons (capítols de 

cort). També havien de ser sancionades per les Corts les disposicions 

promulgades pel rei en l’interval en què les Corts no eren reunides 

(actes de cort, privilegis, pragmàtiques i altres drets). El rei renunciava 

a ser el poder legislador exclusiu. 
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Les Corts catalanes es componien de tres estaments o braços: el 

braç militar, que reunia els representants de la noblesa; el braç ecle-

siàstic, amb els representants de la jerarquia religiosa, i el braç reial, 

amb els representants de les ciutats i viles del domini del monarca. 

De fet, molts sectors del país, com ara la pagesia i la menestralia, 

mai no hi van tenir representació. Per això i pel sistema d’elecció, les 

Corts, tot i que eren una institució molt avançada en la seva l’època, 

responien a la concepció política i l’estructura social de la societat 

feudal i estamental i no es poden considerar segons els conceptes 

propis de les democràcies contemporànies. 

Les Corts només podien ser convocades pel rei, en qualsevol ciutat 

de Catalunya, i les havia de presidir ell personalment o el seu llocti-

nent. Malgrat els intents de fixar-ne una certa regularitat de convo-

catòria, la irregularitat va ser la constant; alguns monarques les van 

convocar amb molta freqüència i altres no ho van fer gaire sovint, 

segons les conveniències polítiques de cada regnat. Una vegada con-

vocades, els membres dels braços tenien l’obligació d’assistir-hi, tret 

que tinguessin un just i legítim impediment per a fer-ho. Hi havia una 

sessió plenària d’obertura, en què el rei feia una proposició i explicava 

el seu projecte polític i el que pretenia obtenir, i els braços responien. 

El treball de deliberació es feia en cambres separades per a cada 

braç, amb mitjancers entre els braços i el rei, dits tractadors, per a 

consensuar els acords, que eren llegits i votats en sessió plenària. En 

una sessió plenària final el rei sancionava solemnement els acords 

adoptats. Una convocatòria de Corts podia durar setmanes o mesos, 

o de vegades més d’un any, amb interrupcions més o menys llargues. 

Miniatura que 
representa el rei  

Alfons I (1154-1196) 
presidint una assemblea 

de pau i treva (còdex 
dels Usatges)
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Durant el regnat de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) es va crear i con-

solidar la institució de la Diputació del General (la reunió de les Corts 

era anomenada General de Catalunya), amb atribucions delegades 

per a recaptar i administrar el subsidi que les Corts atorgaven al rei. 

Progressivament, la Diputació del General o Generalitat va anar pre-

nent més autonomia i va acumular atribucions executives i governatives 

fins a actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat, 

defensor del seu sistema constitucional davant els monarques de la 

Casa d’Àustria, allunyats del país i dels seus interessos, els quals, a 

partir del regnat de Felip I (II de Castella, 1556-1598), van convocar 

molt escassament les Corts i van intentar governar autocràticament.

 4 La pèrdua de l’autogovern

Al segle XVIII la dinastia dels Àustria es va quedar sense successor 

i calia trobar-ne un. Va començar una guerra, que es va dir Guerra 

de Successió (1702-1714), en la qual es van formar dos bàndols: els 

partidaris de Felip V, rei de Castella, que pertanyia a la dinastia dels 

Borbó, i els partidaris de l’arxiduc Carles, de la dinastia dels Àustria. 

Catalunya es va decantar a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria. Les 

tropes de Felip V, mercenaris dels reialmes de França i d’Espanya, van 

lluitar contra les tropes de la Generalitat i les van vèncer. La ciutat de 

Barcelona fou sotmesa l’11 de setembre de 1714, després de molts 

mesos de setge. Els guanyadors van castigar els vençuts i el 1716 el 

rei va abolir el dret i les institucions de Catalunya amb els decrets de 

Nova Planta, va iniciar un procés de persecució de la llengua catalana 

i va fer construir una ciutadella militar a la part nord de Barcelona, que, 

conjuntament amb el castell de Montjuïc (a la part sud), els permetia 

controlar els habitants de la ciutat. 

Litografia de la Ciutadella 
de la primera meitat del 
s. XIX en què es veu 
la porta principal, la torre 
de Sant Joan i la cúpula de 
la capella
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 5 El Parlament de la Segona República

Entre els anys 1913 i 1925 va reeixir el primer intent de recuperar l’au-

togovern de Catalunya, amb una institució de caràcter administratiu 

que es va anomenar Mancomunitat de Catalunya. Malgrat l’èxit polític 

i de gestió que va tenir, la Mancomunitat va ser abolida pel dictador 

Primo de Rivera. 

Després de la dictadura, i havent triomfat a les grans ciutats les can-

didatures republicanes en les eleccions locals de l’any 1931, es va 

proclamar la Segona República espanyola i el rei va abandonar el país. 

En aquest context polític nou, Catalunya va recobrar provisionalment 

un govern propi, que es va anomenar, recuperant-ne la denominació 

històrica, Generalitat de Catalunya (1931). La Generalitat va elabo-

rar un Estatut d’autonomia i després el va referendar amb el vot po-

pular. Aquest autogovern s’institucionalitzava en un poder legislatiu, 

el Parlament de Catalunya; un poder executiu, integrat pel president 

o presidenta de la Generalitat (que la representava al més alt nivell) 

i el Consell Executiu, i un poder judicial, que culminava en el Tribunal 

de Cassació. 

Full volant que es 
va distribuir el 
mateix dia del 
plebiscit sobre 

l’Estatut als inicis 
de la II República,  

el 1931
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Al cap d’un any, el 20 de novembre de 1932, van tenir lloc les elec-

cions de les quals va sorgir el nou Parlament de Catalunya. Lluís 

Companys en va ser el primer president i Francesc Macià fou escollit 

president de la Generalitat (càrrec que exercia provisionalment d’ençà 

del restabliment de la institució a l’abril del 1931). 

Era un Parlament democràtic per a un país que volia ser modern, però 

encara hi havia feina per fer: les dones, per exemple, encara no ha-

vien pogut votar (un dret que els acabava de reconèixer la República 

i que van exercir per primera vegada en les eleccions del novembre 

del 1933). 

La vida del Parlament català durant aquell temps no va ser plàcida. 

Lluís Companys, que a l’estiu del 1933 va ser nomenat ministre del 

Govern republicà, fou elegit president de la Generalitat al cap de pocs 

mesos, en morir el president Macià el dia de Nadal del 1933. 

El 6 d’octubre de 1934, en un ambient de gran agitació política i so-

cial, Lluís Companys va proclamar l’Estat català dins la República 

federal espanyola, acció que pretenia recuperar l’esperit inicial de la 

República del 14 d’abril i rebutjar el nou govern espanyol de centre-

dreta. Després que el moviment fracassés, l’Estatut va quedar suspès 

i el Parlament no es va poder reunir durant disset mesos. Molts mem-

bres de la Generalitat van ser empresonats, entre els quals el mateix 

president Companys i diversos consellers, diputats i autoritats locals. 

L’any 1936 van tenir lloc unes noves eleccions, que van guanyar les 

esquerres. Es va restaurar l’Estatut i es va reprendre la tasca parla-

mentària, que es va mantenir fins que la rebel·lió militar i la Guerra Civil 

la van fer impossible. Tot i així, durant aquests anys el Parlament va 

arribar a discutir i aprovar 122 lleis i va exercir amb eficàcia la tasca 

de controlar el Govern i ser expressió de les veus plurals de la socie-

tat catalana. 

 6 El franquisme 

El 18 de juliol de 1936 el general Francisco Franco es va rebel·lar 

contra el govern legítim de la República espanyola i va provocar l’inici 

de la Guerra Civil, que va durar tres anys (1936-1939). Catalunya i el 

Govern de la Generalitat es van mantenir fidels a la República. Al ge-

ner del 1939 les tropes franquistes van entrar a Barcelona i el general 

Franco va derogar l’Estatut i totes les institucions que n’emanaven. El 

Parlament va ser tancat i convertit provisionalment en caserna. La dic-

tadura franquista va durar del 1939 al 1975, any de la mort de Franco. 

Va ser una època d’exili per a molta gent i de lluites clandestines per 

a aconseguir que es restablissin la democràcia i les llibertats i que es 

reconegués la identitat de Catalunya. 
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Resultats electorals

20.03.80 29.04.84 29.05.88 19.03.92 19.11.95 17.10.99 16.11.03 01.11.06 28.11.10 25.11.12

% sobre votants

CiU 27,68 46,56 45,72 46,19 40,95 37,68 30,94 31,52 38,43 30,70

PSC (PSC-PSOE) 22,33 29,95 29,78 27,55 24,88 37,884 31,16 26,82 18,38 14,43

PSUC 18,68 5,55 -1 - - - - - - -

CC-UCD 10,55 - - - - - - - - -

ERC 8,87 4,39 4,14 7,96 9,49 8,68 16,44 14,03 7,00 13,70

PSA 2,64 - - - - - - - - -

Aliança Popular - 7,662 5,31 - - - - - - -

IC - - 7,76 6,5 9,753 2,515 7,28 9,52 7,37 9,89

PP - - - 5,97 13,08 9,51 11,89 10,65 12,37 12,97

CDS - - 3,83 - - - - - - -

C’s - - - - - - - 3,03 3,33 7,56

SI - - - - - - - - 3,29 -

CUP - - - - - - - - - 3,47

Altres 8,08 4,89 2,81 4,67 0,91 2,79 - - - -

Cens Electoral 4.432.776 4.494.340 4.564.389 4.839.071 5.079.981 5.293.657 5.307.837 5.321.274 5.363.688  5.257.587 

Electors 2.718.888 2.892.486 2.709.685 2.655.051 3.232.959 3.133.926 3.319.276 2.982.108 3.152.630 3.668.310

% votants sobre electors 61,34 64,36 59,37 54,87 63,64 59,20 62,54 56,04 58,78 67,76

1 En aquestes eleccions, el PSUC es presentà dins la coalició Iniciativa per Catalunya.

2 En aquestes eleccions, Aliança Popular es presentà dins la Coalició Popular.

3 En aquestes eleccions, Iniciativa per Catalunya es presentà dins la coalició Iniciativa per Catalunya - Els Verds.

4 En aquestes eleccions, el PSC es presentà formant coalició amb Ciutadans pel Canvi en la circumscripció de Barcelona i amb Ciutadans 
pel Canvi i Iniciativa per Catalunya - Verds en les altres tres circumscripcions; el percentatge indicat acumula els percentatges de totes 
dues coalicions.

5 Aquest percentatge correspon només als resultats de la coalició Iniciativa per Catalunya - Verds a la circumscripció de Barcelona (veg. nota 4).

Font:  Departament de Governació.

Dia d’eleccions en  
un col·legi electoral
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Nombre de membres dels grups parlamentaris

Legislatura I II III IV V VI VII VIII IX X

Inici 10.04.80 17.05.84 17.06.88 03.04.92 05.12.95 05.11.99 16.12.03 17.11.06 16.12.10 17.12.12

Final 20.03.84 04.05.88 20.01.92 25.09.95 24.08.99 23.09.03 08.09.06 04.10.10 02.10.10

G. P. de Convergència i Unió 43 42 72 72 69 69 70 70 60 60 56 56 46 46 48 48 62 62 50

G. Socialista 33 31 41 41 42 40 40 40 34 33 50 50 42 42 37 37 28 28 20

G. P. del PSUC 23 20 6 6 - - - - - - - - - - - - - - -

G. P. de Centristes 18 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -

G. P. d’ERC 14 13 5 5 6 0 11 10 13 9 12 12 15 15 14 14 10 10 21

G. P. Popular - - 11 9 6 6 7 7 17 17 12 12 15 15 14 14 18 18 19

G. P. d’IC1 - - - - 9 7 7 7 11 9 5 5 9 9 12 12 10 10 13

G. Mixt2 4 16 - 2 3 8 - 1 - 7 - - - - 3 3 7 7 3

Agr. parl. d’ERC - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - -

Agr. parl. del CDS - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - -

G. P.  de C’s - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 9

S. P. de SI - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 -

Vacants sense cobrir - 5 - - - 2 - - - - - - - - - - - - -

1 El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya adoptà la denominació de Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds en la VI le-
gislatura (febrer del 2002) i la de Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa en la VII legislatura. En la VIII, 
IX i X legislatures té la denominació de Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

2 S’assenyalen les agrupacions i els subgrups parlamentaris que, alguna vegada, s’han format dins del Grup Mixt.

Treball parlamentari

Legislatura I II III IV V VI VII VIII IX

Lleis aprovades 78 82 79 44 71 107 48 97 21

Resolucions aprovades 150 165 246 235 1.012 2.161 462 766 745

– pel Ple 62 79 60 75 87 112 91 84 42

– per la Diputació Permanent 1 - - - - 1 3 - 3

– per les comissions 87 86 186 160 925 2.048 368 682 698

– per la Mesa del Parlament 2

Mocions aprovades 82 30 68 91 194 271 64 75 126

Debats d’investidura i mocions de censura 2 1 1 1 1 2 2 1 1

Debats generals 15 9 6 9 9 8 3 8 4

Procediments davant els òrgans de l’Estat 22 7 6 7 27 24 6 14 9

Interpel·lacions formulades 192 179 235 291 313 381 234 295 181

Preguntes formulades 975 2.782 12.437 8.675 14.883 14.508 15.053 37.390 25.233

– oralment davant el Ple 235 223 428 575 544 473 573 806 422

– oralment en comissió 34 320 697 976 1.325 915 335 2.360 1.042

– per escrit 706 2.239 11.312 7.121 13.014 13.120 14.145 34.224 20.175

Sessions tingudes pel Ple 83 86 80 67 83 88 88 86 39

Sessions tingudes per la Diputació Permanent 4 3 2 3 3 10 5 3 3

Sessions tingudes per les comissions 372 349 629 452 567 605 486 910 391

Sessions tingudes per la Mesa 235 293 160 199 231 213 149 215 104

Sessions tingudes per la Junta de Portaveus 130 94 68 193 85 81 82 87 54
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 7 El Parlament recuperat 

Catalunya va recuperar provisionalment la Generalitat arran del res-

tabliment de la democràcia a l’Estat espanyol després de la mort del 

dictador Franco. L’any 1978 es va aprovar la Constitució espanyola 

i l’any 1979, l’Estatut d’autonomia. D’aquesta manera es restablia 

definitivament l’autogovern de Catalunya, és a dir, la Generalitat i les 

institucions que la formen. Des de llavors tenim Estatut, Parlament 

i Govern. 

Les eleccions per a elegir els diputats del Parlament, representants 

del poble català, es van fer el 20 de març de 1980, i el 10 d’abril el 

Parlament restablert va celebrar la primera sessió. 

Des de llavors s’han fet eleccions de diputats nou vegades. Cada pe-

ríode de temps entre unes eleccions i les següents s’anomena legisla-

tura. Ara som a la X legislatura. Fins ara, els presidents del Parlament 

han estat els següents: Heribert Barrera i Costa (1980-1984), Miquel 

Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy i Bassegoda (1988-1995), 

Joan Reventós i Carner (1995-1999) Joan Rigol i Roig (1999 -2003) i 

Ernest Benach i Pascual (2003 -2010). Núria de Gispert i Català és la 

presidenta del Parlament des del 2010. Fins al final de la IX legislatura 

el Parlament havia aprovat 627 lleis. 

 8 El Parlament, avui 

Tots els ciutadans de Catalunya majors d’edat (és a dir, majors de di-

vuit anys) poden anar a votar i escollir, per mitjà de les eleccions, les 

persones que volen que els representin al Parlament. Les eleccions 

són democràtiques i representatives, cosa que comporta que el vot 

sigui lliure, universal, directe, igual i secret. 

Es diu que el vot és lliure perquè es pot votar lliurement a favor de 

qualsevol persona que es presenti a les eleccions. 

Es diu que el vot és universal perquè pot votar tothom, sempre que 

sigui major d’edat, independentment del poder adquisitiu, del nivell 

d’estudis i de l’ocupació. 

Es diu que el vot és directe perquè s’ha de votar personalment i ningú 

no ho pot fer en nom d’algú altre. 

Es diu que el vot és igual perquè tots els vots tenen el mateix valor, 

siguin de qui siguin. 

Es diu que el vot és secret perquè tothom té el dret de no dir a favor 

de qui ha votat. 
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El sistema electoral que imposa l’Estatut és proporcional: els escons 

del Parlament es reparteixen entre les llistes electorals en proporció 

als vots que cadascuna ha obtingut. Al mateix temps aquest sistema 

ha d’assegurar la representació adequada de totes les zones del ter-

ritori de Catalunya. Mentre el Parlament no aprovi una llei electoral, 

s’aplica una disposició transitòria de l’Estatut que estableix que les 

circumscripcions electorals són les províncies i determina el nombre 

de diputats que s’elegeixen per cada una d’aquestes. 

Les persones candidates es presenten a les eleccions agrupades en 

llistes electorals, habitualment vertebrades i organitzades al voltant 

del programa d’un partit polític o una coalició de partits. 

El Parlament ha de ser renovat obligatòriament cada quatre anys, 

per precepte de l’Estatut, però es pot renovar abans si el president o 

presidenta de la Generalitat el dissol. 

Actualment el Parlament de Catalunya està format per 135 diputats: 

85 elegits a la circumscripció de Barcelona, 17 a la de Girona, 15 a la 

de Lleida i 18 a la de Tarragona. 

 9 Els membres del Parlament

Les persones que surten elegides en unes eleccions són les repre-

sentants de tots els ciutadans, i a partir del moment que han estat 

escollides es converteixen en membres del Parlament. Actualment el 

Parlament de Catalunya és constituït per 135 diputats. 

La seu del Parlament
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 10 Els partits polítics 

Els diputats del Parlament s’han de presentar a les eleccions en 

llistes formades per partits polítics o per coalicions de partits. Els 

ciutadans constitueixen partits polítics per defensar les seves idees 

sobre l’economia, la societat, la cultura, el medi ambient, etc. Cada 

partit o coalició té maneres diferents de percebre la realitat i també 

maneres diferents de voler resoldre els assumptes que afecten la 

vida pública. Abans de votar, els electors consideren les idees i les 

solucions que proposa cada partit i escullen el partit o coalició amb 

el qual se senten més representats o tenen més afinitats. 

 11 Els diputats 

Els candidats dels partits polítics es presenten a les eleccions agrupats 

en llistes electorals. Una vegada elegits, els membres del Parlament 

representen tot el poble de Catalunya, i no solament les persones 

que els han votat. 

Per a garantir que puguin complir les seves tasques, se’ls atribueixen 

una sèrie de drets i prerrogatives, que queden compensats per uns 

deures específics. 

Són deures dels membres del Parlament: 

 • Complir les normes sobre les incompatibilitats.

 • Presentar les declaracions sobre el seu patrimoni i les activitats di-

ferents a la del membre del Parlament.

 • Assistir als debats i a les votacions del Ple i de les comissions de 

què són membres i complir les seves funcions. 

 • Ser membres, almenys, d’una comissió. 

Són drets dels membres del Parlament: 

 • Assistir a totes les sessions parlamentàries. 

 • Participar en els debats i en les votacions del Ple i dels òrgans dels 

quals siguin membres. 

 • Presentar esmenes a qualsevol proposta sobre la qual el Parlament 

s’hagi de pronunciar. 

 • Formar part de comissions parlamen  tà ries.

Són garanties de l’actuació dels membres del Parlament: 

 • La inviolabilitat parlamentària, que és un privilegi pel qual els dipu-

tats no poden ser portats a judici per les opinions, les manifesta-

cions o els vots que expressin en compliment de la funció parla-

mentària. Aquesta protecció legal respon a la idea que l’actuació 

dels diputats, durant el seu mandat, ha de ser plenament lliure i 

només pot ser jutjada per l’electorat, el qual pot optar per no tor-

nar-los a elegir; l’actuació dels diputats també pot ser jutjada, però, 
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Distribució dels escons del 
Saló de Sessions X legislatura

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Parlamentari Socialista

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Mixt

Banc de govern

Consellers que no són diputats



16

E
l P

a
rl

a
m

en
t 

d
e 

C
at

a
lu

n
ya

pel partit o la coalició a què pertanyen, que pot optar per no tor-

nar-los a presentar a les llistes de la seva candidatura electoral. 

 • El fur especial, en l’àmbit penal significa que els diputats només 

 poden ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

o pel Tribunal Suprem. Aquesta protecció legal garanteix que els 

diputats puguin complir la seva funció i evita que siguin detinguts 

per motius polítics encoberts. 

 • La retribució que s’estableix per la dedicació al treball parlamen-

tari. 

 12 Els grups i subgrups parlamentaris 

El grup parlamentari és la traducció parlamentària del partit polític 

o de la coalició electoral i té la funció de convertir el programa polí-

tic d’aquests en iniciatives parlamentàries i en programa de govern. 

En el Parlament de Catalunya, per a formar un grup parlamentari 

cal un mínim de cinc membres, que han de ser d’un mateix partit o 

d’una mateixa coalició electoral, encara que hagin estat elegits per 

circums cripcions electorals diferents; només es pot constituir un grup 

parlamentari per coalició o partit. Si es dóna el cas, els diputats que 

queden sense integrar-se en cap grup de partit o coalició electoral, 

o que no arriben al nombre mínim per a poder formar grup, es poden 

aplegar en el Grup Mixt. I dins el Grup Mixt es poden formar subgrups 

parlamentaris, amb un mínim de tres diputats.

En la X legislatura, hi ha els grups parlamentaris que apareixen en el 

quadre següent (a la dreta s’indica el nombre de diputats que corres-

pon a cada un d’ells): 

G. P. de Convergència i Unió  50 

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya  21 

G. P. Socialista  20 

G. P. del Partit Popular de Catalunya  19 

G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 13

G. P. de Ciutadans  9 

Grup Mixt  3 

 13 La seu del Parlament i el treball parlamentari 

La seu parlamentària és el Palau del Parlament, a la ciutat de Bar-

celona. El Parlament, però, pot tenir sessions en altres indrets de 

Catalunya. 

El Saló de Sessions és el lloc habitual on té les sessions el Ple del 

Parlament de Catalunya; els membres del Parlament seuen en bu-
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taques disposades en hemicicle —mitja circumferència trencada per 

un passadís— davant la taula de la Mesa, agrupats per grups par-

lamentaris. Els seients dels diputats s’anomenen usualment escons, 

que vol dir ‘bancs amb respatller alt’, perquè en els antics parlaments 

ho eren realment. 

Les sales de comissions tenen unes dimensions més reduïdes que 

el Saló de Sessions; en algunes la disposició dels seients és sem-

blant a la del Saló de Sessions i en altres hi ha una única taula 

quadrangular. 

L’ordre del dia és la relació ordenada de punts que ha de tractar 

el Parlament. L’ordre del dia del Ple és fixat per la Presidència del 

Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus; l’ordre del dia de les 

comissions és fixat per la mesa respectiva, una vegada escoltats els 

portaveus dels grups parlamentaris a la comissió. Una sessió és el 

temps de treball parlamentari destinat a esgotar un ordre del dia, 

i una reunió és la part de la sessió tinguda en un mateix dia natural. 

Al Parlament de Catalunya hi ha dos períodes de sessions: un que 

va de l’1 de setembre al 31 de desembre i un altre que va del 15 de 

gener al 31 de juliol. Durant aquests períodes, el Parlament es pot 

reunir en sessions ordinàries, que habitualment són de dilluns a 

divendres. En determinades ocasions, el Parlament també es pot 

reunir fora dels períodes de sessions (i, en aquest cas, s’anomenen 

sessions extraordinàries). 

Com ja hem vist, una legislatura és el període de temps entre unes 

eleccions i les següents. 

 14 Òrgans del Parlament 

El Parlament té diversos òrgans. N’hi ha que ordenen i regeixen la 

tasca parlamentària: la Mesa i la Junta de Portaveus; altres expres-

sen la voluntat i el parer del Parlament: la Diputació Permanent, les 

comissions i el Ple. 

El temps de treball parlamentari

Reunió Període de sessions LegislaturaSessió

(dia natural) (ordre del dia) (setembre-desembre)
(gener-juliol)

(sessió constitutiva - 
dissolució) 
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 15 La Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament està formada per la presidenta, dos vicepre-

sidents i quatre secretaris. El paper de la Mesa del Parlament és molt 

important perquè qualifica i ordena la tramitació de les iniciatives par-

lamentàries d’acord amb el Reglament (que també interpreta) i dirigeix 

els serveis del Parlament. 

La presidenta del Parlament representa tota la cambra, dirigeix i or-

dena els debats i les votacions i vetlla per mantenir la dignitat de la 

cambra. 

 16 La Junta de Portaveus 

Cada grup parlamentari té un portaveu o una portaveu que el re-

presenta. Els portaveus, juntament amb la presidenta del Parlament 

i un dels secretaris, formen la Junta de Portaveus. La Junta de 

Portaveus estableix els criteris per a distribuir les feines i els de-

bats del Parlament —les tramitacions— entre les comissions i el Ple. 

També decideix  quina comissió s’encarrega de tramitar les propostes 

de noves lleis. 

 17 Les comissions

Les comissions són grups reduïts de diputats que reprodueixen pro-

porcionalment la distribució de grups parlamentaris del Ple i s’espe-

cialitzen en alguna de les matèries de què tracta la cambra; són les 

eines més importants del treball parlamentari modern. Les comissions 

que constitueix el Parlament poden ser legislatives o específiques. 

Són comissions legislatives les que crea el Ple de la cambra amb 

aquest caràcter i la Comissió de Reglament, que elabora i reforma el 

Reglament del Parlament. 

La Mesa del Parlament
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El Ple del Parlament, dins la setmana següent a la investidura del pre-

sident o presidenta de la Generalitat, per majoria absoluta, a proposta 

de la Mesa i de la Junta de Portaveus, acorda el nombre i l’àmbit de les 

comissions legislatives. 

Posteriorment, i d’acord amb els mateixos requisits, el Ple també pot 

acordar la creació d’altres comissions legislatives o la dissolució de 

les existents. 

Aquestes comissions preparen la discussió en el Ple dels projectes 

i les proposicions de llei que els corresponen per raó de la matèria; 

els membres del Govern de la Generalitat o consellers hi comparei-

xen per informar-les de l’acció de govern; poden aprovar resolucions 

i cridar els consellers respectius per controlar-ne l’actuació política o 

administrativa. 

Són comissions específiques, a més de les que regula expressament 

el Reglament, les que creen les lleis; també ho són les comissions 

d’estudi, les d’investigació i les de seguiment, que crea el Ple. 

Les comissions específiques tenen una funció concreta o bé la co-

mesa de relacionar-se amb determinades institucions o entitats pú-

bliques. 

El Reglament regula les comissions específiques següents: 

 • La Comissió de l’Estatut dels Diputats, que estudia tots els afers 

relacionats amb els diputats, com ara incompatibilitats i sancions. 

 • La Comissió de Peticions, que és l’òrgan competent per a tramitar 

les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l’exercici del dret 

de petició individual o col·lectiva. 

 • La Comissió de Matèries Secretes o Reservades, que controla 

els crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració de 

la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l’Administració 

Reunió d’una comissió
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de la Generalitat declarada secreta o reservada, d’acord amb la 

legislació vigent. Les sessions d’aquesta comissió són secretes. 

 • Les comissions d’estudi, que serveixen per a analitzar qualsevol 

assumpte que afecti la societat catalana. 

 • Les comissions d’investigació, que tenen la funció d’investigar 

qualsevol assumpte d’interès públic que sigui competència de la 

Generalitat. Es poden formar a proposta de dos grups parlamen-

taris, de la cinquena part dels membres del Parlament, de la Mesa 

del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, o del 

Govern. Aquestes comissions també poden incorporar especia-

listes, amb veu i sense vot, amb tasques d’assessorament tècnic. 

Com s’ha dit, també es poden crear per llei comissions parlamentàries 

amb funcions específiques. Aquestes comissions vehiculen el control 

i les relacions de l’ens regulat amb la institució per la mateixa llei de 

creació de la comissió. Actualment hi ha tres comissions creades per 

llei, que són: 

 • La Comissió del Síndic de Greuges. 

 • La Comissió de la Sindicatura de Comptes. 

 • La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals. 

Les comissions estan formades per un nombre de diputats proporcio-

nal al nombre de membres que té cada grup parlamentari. El treball de 

cada comissió és dirigit per una mesa, composta d’una presidència, 

una vicepresidència i una secretaria. Les presidències de les comis-

sions són distribuïdes per la Mesa del Parlament proporcionalment 

entre els diversos grups parlamentaris, que proposen un candidat o 

candidata que després ha de ratificar la Comissió; el vicepresident 

o vicepresidenta i el secretari o secretària són elegits directament per 

la comissió, tot respectant una certa proporcionalitat. 

Reunió d’una comissió
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 18 El Ple del Parlament 

El Ple del Parlament és integrat per tots els diputats, que són convo-

cats i es reuneixen per discutir i debatre les qüestions que, segons 

l’Estatut, són competència del Parlament de Catalunya. La sessió és 

el temps que esmerça cada Ple a esgotar l’ordre del dia, establert 

prèvia ment. 

La presidenta del Parlament ordena les intervencions i el debat des 

del centre de la Mesa, i vigila que es compleixi el Reglament del 

Parlament. Els diputats parlen de cara a l’hemicicle des d’un faristol 

situat davant la presidència. En aquest faristol hi ha un llum que els 

dóna indicacions: quan és verd vol dir que el diputat o diputada pot 

parlar, quan és de color carabassa indica que el temps per a parlar 

s’acaba i quan és vermell vol dir que s’ha acabat el temps de la in-

tervenció. 

 19 La Diputació Permanent 

Quan ha acabat la legislatura o en els períodes en què no hi ha ses-

sions ordinàries, entra en funcionament la Diputació Permanent que 

exerceix algunes de les funcions pròpies del Parlament. Aquest òrgan 

és presidit per la presidenta del Parlament i el formen 23 membres 

designats pels grups parlamentaris. Ha de donar compte al Ple de 

les decisions que pren. 

 20 Les funcions del Parlament 

El Parlament representa el poble de Catalunya i té diverses funcions, 

com ara la legislativa, la pressupostària, la d’impulsar l’acció política 

i controlar el Govern i la d’iniciativa legislativa en l’àmbit de l’Estat. 

 21 La potestat legislativa 

El Parlament té potestat legislativa, és a dir, capacitat per a elaborar 

i aprovar lleis. Les lleis de Catalunya són promulgades pel presi-

dent o presidenta de la Generalitat en nom del rei i publicades en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial 

del Estado. 

El Parlament de Catalunya només pot legislar sobre les matèries 

que l’Estatut d’autonomia, d’acord amb la Constitució, atorga a la 

Generalitat de Catalunya. 

El sistema de repartiment de competències entre l’Estat i la Generalitat 

s’estableix de la manera següent: 



22

E
l P

a
rl

a
m

en
t 

d
e 

C
at

a
lu

n
ya

El marc de la Constitució 

En primer lloc, el títol vuitè de la Constitució basa el sistema de re-

partiment en una doble llista de matèries (unes que corresponen 

només a l’Estat, i unes altres que poden assumir les comunitats 

autònomes en els seus estatuts d’autonomia) i una clàusula anome-

nada residual que estableix que les competències que la Constitució 

no atribueixi expressament a l’Estat poden correspondre a les co-

munitats autònomes d’acord amb els seus estatuts; si aquestes no 

les han assumides corresponen a l’Estat. D’aquesta manera, d’una 

banda, la Constitució determina les competències de l’Estat i, d’una 

altra, l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix les seves pròpies 

competències. 

La Constitució preveu modificacions d’aquest sistema general, ja que 

permet la flexibilització del repartiment de competències per mitjà de 

normes estatals (lleis marc, lleis orgàniques de transferència o dele-

gació i lleis d’harmonització). 

El marc de l’Estatut 

El títol quart de l’Estatut tracta de les competències. Aquestes poden 

ser exclusives, compartides o executives.

Concretar la distribució de competències sol provocar dificultats per 

als juristes. Per a saber a qui correspon cada competència s’aplica 

l’anomenat bloc constitucional (que és el conjunt de normes que de-

limiten les competències: entre aquestes normes hi ha la Constitució 

i l’Estatut). Però de vegades la interpretació de les diverses normes 

del bloc constitucional pot ser contradictòria, o hi pot haver llacunes. 

A aquesta complexitat cal afegir la successió d’operacions efectuades 

mitjançant diverses normes jurídiques; a més, cal tenir en compte la 

jurisprudència del Tribunal Constitucional. 

Publicacions oficials
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El procediment legislatiu del Parlament 

Habitualment les lleis neixen d’una proposta que fa el Govern, i llavors 

el text inicial s’anomena projecte de llei. També poden néixer d’una 

proposta feta per un grup o subgrup parlamentari o un conjunt de 

membres del Parlament (com a mínim, cinc). En aquest cas, el text 

inicial s’anomena proposició de llei. També reben el nom de proposici-

ons de llei els textos inicials de les lleis que neixen d’una proposta feta 

pels ciutadans per mitjà del que s’anomena una inicia tiva legislativa 

popular, o dels òrgans polítics representatius de les demarcacions 

supramunicipals de l’organització territorial o dels municipis. Els projec-

tes de llei i les proposicions de llei segueixen un camí similar. Després 

de ser publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i de ser 

tramesos a la comissió que pertoqui en funció de la matèria, els grups 

parlamentaris i els membres del Parlament hi poden presentar esme-

nes a la totalitat, dins un termini de deu dies. Les esmenes es debaten 

en el Ple, i si són rebutjades, es trameten de nou a la comissió, on es 

poden presentar esmenes a l’articulat en un termini de quinze dies. 

Davant la comissió, poden comparèixer les organitzacions i els grups 

interessats en la regulació de què es tracti. Desprès, la comissió nome-

na una ponència, que pot estar formada per un sol membre (relator) o 

per diversos membres representants de cada grup parlamentari, que 

elabora un informe, en el qual valora i té en compte el projecte original 

i les esmenes presentades. Aquest informe és debatut per la comissió 

a la qual s’ha encomanat; el debat en comissió és més flexible que el 

del Ple. La comissió prepara un dictamen, que sovint comporta una 

nova redacció del text originari, al qual s’han incorporat les esmenes 

que han tingut el suport de la majoria de membres. Aquest dictamen, Intervenció d’Oriol 
Junqueras, en una 
sessió de control
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finalment, és debatut pel Ple. Els grups i els membres del Parlament 

hi poden mantenir novament les esmenes presentades si no han ob-

tingut el suport de la comissió. El debat al Ple serveix bàsicament per 

a fer l’última lectura de la llei i per a fixar públicament les posicions 

dels grups i dels diputats. Tot i que no és habitual, pot passar que una 

esmena obtingui finalment el suport del Ple. 

A més del procediment ordinari, el Reglament del Parlament estableix 

procediments especials per a: 

 • Les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut. 

 • Les lleis de pressupostos. 

 • La reforma de l’Estatut. 

 • L’aprovació de lleis per les comissions en seu legislativa plena, que 

vol dir que el ple de la comissió té capacitat per a prendre la decisió 

final, per delegació del Ple del Parlament. 

 • La lectura única, quan una llei s’aprova en una sola votació i sense 

poder-hi presentar esmenes. 

 22 La funció de creació, control i impuls 
de l’acció política i de govern 

En primer lloc, el Parlament crea i manté el Govern; elegeix entre els 

diputats la persona que ha d’exercir la Presidència de la Generalitat, 

la qual cosa comporta alhora l’aprovació del programa de govern ex-

posat. Aquesta funció de creació després es converteix en funció de 

control, ja que el president o presidenta i el Govern són políticament 

responsables davant el Parlament i han de dimitir si la cambra els 

nega la confiança. En tots dos casos el Parlament esperona i impulsa 

l’acció política i de govern orientant i estimulant el Govern i els seus 

departaments i encomanant-los actuacions. 

Aquesta funció s’acompleix amb els procediments parlamentaris se-

güents:

La votació d’investidura, que té lloc al Parlament després que la per-

sona proposada com a candidata a la Presidència de la Generalitat 

presenti el programa i, si convé i vol, el Govern amb què l’aplicarà. 

Perquè aquesta persona sigui investida president o presidenta de la 

Generalitat, cal el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 

de la cambra en primera votació o de la majoria simple en una se-

gona votació. 

Contra el president o presidenta de la Generalitat i el seu Govern es 

poden presentar mocions de censura. La moció de censura 

és un procediment d’iniciativa parlamentària per mitjà del qual el 

Parlament pot expressar la ruptura de la relació de confiança que 

el vincula amb el president o presidenta i proposar un nou candidat 
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Procediment legislatiu comú

Iniciativa legislativa

Junta de Portaveus

Mesa del Parlament

Llei aprovada

Esmenes a la totalitat (10 dies)

Debat de totalitat

Comissió

Compareixences d’organitzacions i grups socials

Esmenes a l’articulat (15 dies)

Informe de la ponència (15 dies)

Comissió*

Dictamen de la Comissió

Ple del Parlament (debat)

Projecte de llei

Govern

Proposició de llei

(*) Si s’ha acordat que la comissió tramiti el projecte o la proposició de llei en seu legislativa plena, la tramitació s’acaba aquí i ja no 
es fan el debat ni la votació en el Ple.

BOE: Boletín Oficial del Estado; BOPC: Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya; DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Publicació en el BOPC

Conformitat del Govern (8 dies)

Publicació en el BOPC

Publicació en el BOPC

Publicació en el BOPC i DOGC Publicació en el BOE

Grups o subgrups parlamentaris o 5 diputats - Òrgans polí-
tics representatius de les demarcacions supramunicipals

Ciutadania (iniciativa legislativa popular) - Municipis
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Impuls de l’acció política i de govern

Mocions de censura - qüestions de confiança

Interpel·lacions

Sessions informatives dels membres del Govern en les comisions

Resolucions

Elecció del president o presidenta  
i aprovació del programa de govern

Mocions

Propostes de resolució

Comissions d’investigació

Sol·licituds d’informació

El control polític

Debat d’investidura

Interpel·lacions

Debats generals sobre l’acció  
política i de govern

Programes, plans  
i comunicacions de Govern

Ple

Comissions

Resposta oral

Resposta escrita

Preguntes
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o candidata a la presidència de la Generalitat. Si una moció de cen-

sura rep el suport de la majoria absoluta dels diputats, el president 

o presidenta cessa, i com a consequència també el seu Govern. 

La Presidència de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Govern, 

pot presentar qüestions de confiança, amb les quals pot demanar ex-

plícitament el suport de la cambra al seu programa, a una declaració 

de política general o a una decisió de transcendència excepcio nal. Si 

una qüestió de confiança no té el suport, com a mínim, de la majoria 

simple dels membres del Parlament, el president o presidenta ha de 

dimitir i el Govern ha de cessar en les seves funcions. 

El sistema parlamentari es defineix com un sistema d’equilibri i col·la-

bo ració entre el poder legislatiu i l’executiu. El sistema de govern 

de la Generalitat és un sistema parlamentari en què els poders del 

Parlament són compensats, en certa manera, pels poders del presi-

dent o presidenta de la Generalitat. 

La investidura, la moció de censura i la qüestió de confiança són els 

instruments solemnes amb els quals el Parlament elegeix, controla o 

fa cessar el president o presidenta de la Generalitat i el seu Govern. 

Com a contrapartida, i amb determinades reserves, el president o 

presidenta de la Generalitat pot decretar el finiment de la legislatura 

i, en aquest cas, ha de convocar noves eleccions. 

Hi ha altres tècniques més habituals que permeten la interrelació en-

tre la Presidència, el Govern i el Parlament. Les més importants són 

les següents: 

 • Els debats generals sobre l’acció política i de govern, que es te-

nen, com a mínim, una vegada l’any, a l’inici del període de sessions 

del setembre. En els debats generals el president o presidenta de 

la Generalitat o un membre del Govern exposa l’actuació d’aquest. 

Després tots els grups parlamentaris hi poden intervenir per fer crí-

tiques o observacions, o per manifestar el suport al Govern. El de-

bat normalment es clou amb la votació d’una resolució, en què el 

Parlament fixa directrius per a l’acció de govern. 

 • Les interpel·lacions, que permeten el debat de qüestions de políti-

ca general del Govern o d’algun departament. El diputat o diputada 

interpel·lant i el membre del Govern interpel·lat disposen cadascun 

d’un torn de deu minuts i d’una rèplica de cinc minuts. Les interpel-

lacions poden donar lloc a la presentació d’una moció, amb la qual 

la cambra, en una sessió posterior i amb l’eventual incorporació 

d’esmenes al text presentat, manifesta la seva posició respecte a la 

qüestió debatuda. Una vegada aprovada, el Govern queda obligat a 

dur a terme les actuacions que s’hi contenen; posteriorment es pot 

controlar si realment s’han complert aquestes actuacions. 
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 • Les preguntes, amb què un membre del Parlament demana una 

informació respecte a qüestions més específiques. Es pot sol·licitar 

que les preguntes tinguin resposta escrita o resposta oral, la qual 

es pot donar en una comissió o en el Ple. En cada sessió ordinà-

ria, el Ple reserva una hora per al que s’anomena substanciació de 

preguntes. 

 • Les sessions informatives dels membres del Govern a les co-

missions, que els permeten, a iniciativa pròpia o bé cridats per les 

comissions, donar informació sobre les actuacions d’ordre general 

d’un departament de la Generalitat. 

El Parlament, en el Ple o en comissió, pot discutir i aprovar propostes 

de resolució, referides a assumptes d’interès especial; la tramitació 

d’aquestes comporta la possibilitat de presentar-hi esmenes; després 

es fa un sol debat, amb les votacions complementàries. Els textos 

aprovats per aquest procediment constitueixen resolucions, mitjan-

çant les quals el Parlament manifesta una opinió o una voluntat, invita 

a fer determinades actuacions o dóna suport a algú. Les resolucions 

obliguen políticament, però no jurídicament, i poden adreçar-se al 

Govern o a algun dels seus departaments, al poble de Catalunya, a 

l’opinió pública o al mateix Parlament. 

Els programes, els plans i els comunicats del Govern també perme-

ten que el Parlament tingui un debat i prengui resolucions; en aquests 

casos, però, la iniciativa correspon al Govern. 

 23 La funció d’aprovació dels pressupostos 

Cada any el Parlament aprova els pressupostos, és a dir, debat i acor-

da la manera com es distribueixen els diners públics recaptats mitjan-

çant els impostos per tal d’atendre les diverses necessitats i polítiques 

públiques. 

El debat de pressupostos és un dels més importants de cada any per-

què comporta concretar i portar a terme el programa de govern per 

a l’any següent, en el marc del que es va acordar quan el Parlament 

va triar el president o presidenta. 

 24 La funció electiva 

El Parlament té reconeguts, a part del que ja s’han vist, altres poders 

electius. 

Elegeix: 

 • La Mesa del Parlament i les meses de les comissions. 

 • Els senadors que representen la Generalitat a les Corts Ge ne rals. 
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 • La totalitat o una part dels membres de les altres institucions de 

la Generalitat (Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de 

Comptes, Síndic de Greuges, Consell de l’Audiovisual de Catalunya) 

i d’altres organismes, principalment quan de reflectir el pluralismes 

social i polític (Consell d’Administració de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals).

Elegeix i nomena: 

 • La persona que ha d’exercir de síndic o síndica de greuges. 

 • Els membres del Parlament que han de defensar davant el Congrés 

dels Diputats les proposicions de llei que el mateix Par la ment hi 

presenta. 

Les lleis de Catalunya li encomanen, a més, l’elecció de la totali-

tat o d’una part dels membres de les institucions més importants 

de la Generalitat (Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de 

Comptes, Síndic de Greuges, Consell de l’Audiovisual de Catalunya) i 

d’altres organismes, principalment quan han de reflectir el pluralisme 

social i polític (Consell d’Administració de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, consells 

socials de les universitats, etc.). 

Relació del Parlament amb els òrgans de l’Estat

Elegeix els senadors que representen la Generalitat. Presenta proposicions de llei davant  
la Mesa del Congrés del Diputats i nomena els diputats encarregats de defensar-les

Corts Generals

Govern de l’Estat

Sol·licita al Govern de l’Estat l’adopció de projectes de llei

Tribunal Constitucional

Defensa la constitucionalitat de les lleis del Parlament. Compareix en els conflictes de competències 
o encomana al Govern de la Generalitat que hi comparegui. Interposa recursos d’inconstitucionalitat
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 25 La funció integrativa i solidària del Parlament de Catalunya 

El Parlament exerceix la part més important de les seves competències 

en l’àmbit de Catalunya, però també participa en l’activitat dels òrgans 

centrals de l’Estat. 

Correspon al Parlament la designació dels senadors que han de re-

presentar la Generalitat en el Senat, que la Constitució configura com 

a cambra de representació de les nacionalitats i les regions que in-

tegren l’Estat. 

El Parlament de Catalunya té dret d’iniciativa legislativa davant el 

Congrés dels Diputats: pot presentar-hi proposicions que donin lloc 

al naixement de lleis. L’Estatut reconeix, a més, al Parlament el dret 

de sol·licitar al Govern de l’Estat l’adopció d’un projecte de llei, la tra-

mitació del qual correspon a les Corts Generals. 

Tots dos procediments permeten al Parlament de contribuir a la creació 

d’un sistema legislatiu d’abast més ampli que l’estrictament català. 

Respecte a les competències que no són incloses en l’Estatut —sobre 

les quals, en principi, la Generalitat no pot actuar—, el Parlament pot 

demanar a l’Estat que siguin transferides o delegades a la Generalitat. 

Encara més, l’Estat té competències exclusives sobre una sèrie de 

matèries que li són atorgades per la Constitució; el Parlament 

de Catalunya, però, pot sol·licitar a les Corts Generals que en aques-

tes matèries se li atribueixi la facultat de dictar lleis que desenvolupin 

les lleis marc de l’Estat. 

La Constitució és la norma jurídica més important de l’Estat i no pot 

ser contradita per cap altra norma; per tal de garantir-ne l’aplicació 

i la interpretació correctes hi ha el Tribunal Constitucional, davant el 

qual es poden impugnar les lleis dictades per les Corts Generals de 

l’Estat o per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. 

Si el Parlament considera que una llei de l’Estat envaeix l’àmbit d’au-

tonomia de Catalunya, pot sol·licitar al Tribunal Constitucional que 

anul·li la llei contrària a la Constitució o l’Estatut interposant un recurs 

d’inconstitucionalitat. 

L’Estat de les autonomies que la Constitució ha configurat distribueix 

les competències entre les institucions de l’Estat i les de les comu-

nitats autònomes. En el cas que es plantegi un conflicte de compe-

tències entre el Govern de l’Estat i la Generalitat o entre aquesta i 

una institució de Govern d’una altra comunitat autònoma, corres-

pon al Tribunal Constitucional de trobar-hi la solució. El Parlament de 

Catalunya s’hi pot presentar per manifestar les seves opinions o pot 

encomanar al Govern que hi comparegui. 
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 26 El sistema de treball i de decisió 

El Parlament de Catalunya pren les decisions després d’un seguit de 

debats. En els assumptes de relleu especial, tots els grups parlamen-

taris poden fixar la seva posició o explicar el seu vot. Els temps són 

amplis per a les qüestions més generals i globals —de quinze a vint 

minuts— i molt reduïts —tres minuts— en els assumptes més concrets 

i específics. 

Perquè el Parlament pugui prendre vàlidament una decisió, cal que 

es trobi reunit d’acord amb el que estableix el Reglament i amb as-

sistència de la majoria absoluta dels seus membres. S’entén per 

majoria absoluta el primer nombre enter que resulta de dividir el 

nombre total de membres del Parlament per dos; actualment la ma-

joria absoluta és de 68 diputats. El quòrum de decisió ordinari, és 

a dir, la proporció de vots favorables que requereix un acord, és el 

de la majoria simple. Majoria simple vol dir que en les votacions els 

vots positius superen els negatius, sense comptar les abstencions, 

els vots en blanc i els nuls. 

El vot dels diputats és personal i indelegable. Els procediments de 

votació previstos al Parlament de Catalunya són els següents: 

 • La votació per assentiment: quan cap membre del Parlament no 

s’oposa a la proposta de la Presidència. 

Plafó de votació ordinària Votació secreta amb paperetes
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 • La votació ordinària: que tradicionalment es feia aixecant-se en pri-

mer lloc els diputats que estaven a favor de la proposta, després 

els que hi estaven en contra i finalment els que s’abstenien. Ara es 

fa electrònicament: cada diputat o diputada prem el botó que cor-

respon al sentit del seu vot i el sistema electrònic computa els vots 

emesos i expressa els resultats en dos grans plafons lluminosos si-

tuats a la vista de tots els assistents a la sessió. 

 • La votació pública per crida: que és un procediment solemne de 

votació, que s’empra en la investidura del president o presidenta 

de la Generalitat, en la moció de censura i en la qüestió de confian-

ça. Per sorteig es treu el nom del diputat o diputada que serà cridat 

primer i, per ordre alfabètic a partir d’aquest, es va cridant la resta 

de diputats; la persona cridada respon «sí» o «no» o declara que 

s’absté. 

 • La votació secreta: que es pot fer per paperetes o pel sistema 

electrònic, en el cas d’elecció de persones, que és la més freqüent, 

i per boles, quan es qualifica la conducta de les persones; la bola 

blanca vol dir que s’aprova, la negra significa que es rebutja. 

 27 L’edifici on és la seu del Parlament

El Parlament de Catalunya té la seu oficial al Palau del Parlament, que 

és al parc de la Ciutadella de Barcelona. Cal recordar, però, que el 

Parlament es pot reunir en qualsevol altre indret de Catalunya. 

 28 L’arsenal 

L’edifici del Palau del Parlament va ser, en un principi, l’arsenal de la 

Ciutadella. La Ciutadella era el recinte que el rei Felip V va fer cons-

truir a Barcelona després de la derrota dels catalans en la Guerra de 

Successió. Per a construir la Ciutadella es van haver d’enderrocar 

Gravat que representa 
les execucions de 
ciutadans barcelo nins 
dutes a terme als glacis 
de la Ciutadella el juny 
del 1809, fruit de la 
repressió exercida per 
les tropes franceses a 
Catalunya
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moltes cases, carrers, esglésies, mercats i altres edificis. Les obres 

van durar del 1716 al 1748 i les va dirigir Prosper de Verboom, un en-

ginyer militar flamenc al servei de Felip V. 

A la Ciutadella de Barcelona hi cabia una important quantitat de soldats 

i aquell recinte, que en principi havia de servir per a defensar la ciutat, 

va esdevenir en realitat un lloc de control i submissió de la població. 

Des de la Ciutadella es va bombardejar diverses vegades la ciutat, i s’hi 

van torturar i matar presoners polítics. És per això que la Ciutadella es 

va convertir en un lloc sinistre, odiat pels barcelonins i pels catalans. 

Els catalans, sempre que els era permès expressar-se, demana-

ven la desaparició de la Ciutadella. Finalment, un any després de la 

Revolució del 1868, el general Joan Prim va aconseguir que una llei 

n’ordenés l’enderrocament, la conversió en parc i la cessió a la ciutat. 

Hi va haver tres edificis que no es van enderrocar: el palau del gover-

nador, l’església i l’arsenal. 

 29 D’arsenal a palau 

L’any 1888, en l’espai del parc de l’antiga Ciutadella, es va celebrar 

l’Exposició Universal de Barcelona. I al cap d’un any, el 1889, l’Ajun-

tament va decidir transformar l’antic arsenal en un palau reial per-

què s’hi estiguessin els reis d’Espanya quan vinguessin a Barcelona. 

L’arquitecte municipal, Pere Falqués, va ser l’encarregat de transfor-

mar l’arsenal en un palau. Va fer obrir tres balcons a la façana principal 

i la va decorar amb esgrafiats, va aixecar la part central de l’edifici i hi 

va col·locar un escut que fins llavors havia estat en una de les portes 

de la fortalesa, va construir una escala d’honor a l’interior del palau i 

va decorar algunes sales perquè fessin de saló del tron, de menjador 

i de sala de festes. Va decorar, també, les portes i els sostres, i així 

l’edifici va adquirir una gran riquesa ornamental. Els reis, però, mai 

no el van fer servir. El 1900 es va decidir convertir-lo en el Museu 

Municipal d’Art i s’hi van afegir dues ales laterals. 

 30 De palau a Parlament 

El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la República i Catalunya va recupe-

rar les institucions d’autogovern. El 1932 el president de la Generalitat, 

Francesc Macià, va decidir donar una altra funció al palau reial de la 

Ciutadella i instal·lar-hi la seu del Parlament de Catalunya. Així, l’antic 

saló del tron es va convertir en saló de sessions, i el menjador i la sala 

de festes es van transformar en les sales de passos perduts. Però ja 

hem vist que l’ús del palau com a Parlament va durar ben poc: amb 

l’entrada a Barcelona de les tropes del general Franco, el Palau del 

Parlament es va convertir en una caserna. L’any 1945, en plena dicta-
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dura franquista, se li va assignar encara una altra funció i es va trans-

formar en el Museu d’Art Modern. 

Amb la recuperació de les llibertats democràtiques i les institucions de 

Catalunya, el palau es va restaurar i readaptar per a poder acollir un al-

tre cop el Parlament. El 10 d’abril de 1980 s’hi va fer la primera sessió. 

 31 L’Administració parlamentària

L’Administració parlamentària està al servei dels diputats i dels òrgans 

de la cambra perquè puguin exercir les funcions que els atribueixen 

l’Estatut d’autonomia i les lleis. És formada pels lletrats; els centres 

gestors, integrats per direccions i departaments; els serveis d’assesso-

rament; l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, i les oficines especialitzades.

 • La Secretaria General és l’òrgan superior de l’Administració par-

lamentària. La secretària general del Parlament és la cap del per-

sonal i dels serveis del Parlament i compleix funcions d’assessora-

ment de la Mesa i de la Junta de Portaveus. 

 • El lletrat major coordina els Serveis Jurídics i exerceix les funcions 

que li delega la secretària general, la qual substitueix en cas de va-

cant, absència o malaltia. 

 • Els lletrats del Parlament actuen com a assessors en les tasques 

parlamentàries dels òrgans de la cambra i elaboren estudis i infor-

mes jurídics. També són els qui representen i defensen el Parlament 

davant el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan jurisdic cional. 

 • L’Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries 

s’encarrega d’establir, mantenir i impulsar les relacions amb altres 

institucions públiques, especialment amb les cambres parlamentà-

ries espanyoles i d’arreu del món. 

 • L’Oficina de Qualitat Normativa s’ocupa d’estudiar, elaborar i 

proposar les directrius de la tècnica legislativa, d’actua litzar-les 

i d’adequar-les a les de la resta de legislació europea i estatal. 

 • L’Oficina de l’Aran s’ocupa d’establir una comunicació fluida entre 

les institucions araneses i el Parlament de Catalunya i de vetllar per-

què en els treballs legislatius de la cambra es tingui en compte la 

realitat aranesa i es respectin les competències que l’ordenament 

jurídic català reconeix a l’Aran. 

 • La Direcció de Govern Interior s’encarrega de la gestió i el control 

del personal i del govern interior, d’acord amb les instruccions de la 

Mesa i de la secretària general, i participa en les negociacions sobre 

les condicions de treball del personal. És integrada pel Departament 

de Recursos Humans, a qui correspon també de planificar, organit-

zar i impulsar els processos selectius i de provisió de llocs de treball, 

l’oferta pública d’ocupació, la formació, els sistemes d’avaluació de 

l’acompliment, la participació en els programes de seguretat i higie-
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ne, la valoració i classificació de llocs de treball, les línies d’acció 

social del personal, les actuacions relatives a l’organització i l’estruc-

tura de l’Administració parlamentària i la classificació del personal. 

 • La Direcció d’Estudis Parlamentaris s’ocupa d’organitzar, con-

servar, gestionar i difondre el fons bibliogràfic i documental del 

Parlament i de l’Arxiu del Parlament; elabora estudis i recerques re-

lacionats amb l’activitat i el treball parlamentaris; ofereix informació 

i assessorament; organitza jornades, seminaris i altres activitats i 

elabora publicacions periòdiques i temàtiques d’interès parlamen-

tari. S’estructura en: Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris; Àrea 

d’Arxiu; Àrea de Projectes i Desenvolupament, i Àrea de Recerca, 

Producció Documental i Biblioteca.

 • La Direcció d’Informàtica és integrada pel Departament d’Infor-

màtica i Telecomunicacions i s’encarrega, per mitjà del pla infor-

màtic, de dirigir, ordenar i programar les actuacions i els projectes 

de tractament automatitzat de la informació que s’han de desen-

volupar en l’Administració parlamentària. 

 • El Departament de Relacions Ins ti tucionals s’ocupa de les relaci-

ons amb el públic i els centres d’ensenyament, de donar a conèi-

xer la institució als ciutadans i de l’organització i la supervisió del 

protocol dels actes oficials de la cambra. 

 • El Departament de Comunicació s’ocupa de les relacions amb els 

mitjans de comunicació. També elabora els comunicats de premsa 

i subministra la informació institucional als mitjans de comunicació. 

 • El Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat té 

cura de l’adequació, l’agençament i la seguretat de l’edifici i les de-

pendències. 

 • El Departament de Gestió Parlamentària s’ocupa del registre ge-

neral de la documentació parlamentària i de la convocatòria de reu-

nions i sessions, i, en general, forneix infraestructura administrativa 

al treball parlamentari i a la tramitació de documents. 

 • El Departament d’Edicions s’encarrega de la gestió de les publica-

cions oficials del Parlament i de l’impuls, la gestió i la supervisió de 

l’edició d’obres i treballs de divulgació, de caràcter històric i jurídic o 

de qualsevol altra mena. 

 • El Gabinet de Presidència assisteix tècnicament i administrativa-

ment la presidenta del Parlament en les seves funcions. 

 • Els Serveis d’Assessorament Lingüístic assessoren els òrgans de 

la cambra i l’Administració parlamentària, i elaboren criteris, estudis 

i informes lingüístics.

 • L’Oïdoria de Comptes i Tresoreria s’ocupa de la comptabilitat del 

Parlament, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització ma-

terial dels pagaments i la percepció dels ingressos. Presta assesso-

rament tècnic als òrgans del Parlament que li ho demanen. 
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