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Presentació 

La història de la nació catalana va estretament lligada amb la història del 

Parlament de Catalunya. La cambra legislativa catalana és la màxima representa-

ció de la sobirania del poble català i és la institució troncal del sistema d’autogovern 

de Catalunya. Per aquest motiu és necessari conèixer l’origen, el desenvolupament 

i la consolidació de les institucions polítiques de Catalunya, i recordar que durant 

segles van ser prohibides i van haver de sobreviure a l’exili o la clandestinitat de la 

mà de catalanes i catalans altament compromesos amb el seu país. 

Gaudim d’un sistema polític que, tot i que no és perfecte i que, per tant, es pot 

millorar, ens ha portat l’etapa de democràcia i convivència més llarga de la història. 

Un sistema que ens garanteix drets i llibertats, però que també ens exigeix deures 

i obligacions com a ciutadans. Cal que donem valor a la participació ciutadana i 

que la fomentem en tots els àmbits, també en el polític. Cal implicar-se –cal que 

us impliqueu– i participar en els temes públics que ens afecten a tothom. Vosaltres 

ara esteu descobrint què vol dir ser ciutadans: cooperar amb els altres, establir-hi 

diàlegs, reflexionar, buscar solucions, intercanviar opinions, manifestar la vostra, 

ocupar-vos d’allò que passa a l’entorn proper; en resum, formar i desenvolupar 

actituds actives i crítiques i fomentar la consciència civil ciutadana. De la vostra ge-

neració dependrà, en bona mesura, el futur de benestar i llibertat d’aquest país. 

Això requereix unes institucions que compleixin la seva tasca amb rigor i eficà-

cia, però també que les ciutadanes i els ciutadans estiguin assabentats de com 

funcionen i què fan aquestes institucions. En aquest quadern podeu trobar la his-

tòria, l’estructura i les funcions del Parlament, a més del procediment electoral i un 

glossari de termes per a fer-vos més fàcil la comprensió i la recerca de la informació 

que conté. Us animo, doncs, a convertir-lo en una eina important per a aprofundir 

en el vostre coneixement sobre la cambra legislativa catalana. Confio que aquest 

document de treball us esperoni a convertir-vos en ciutadanes i ciutadans crítics 

i participatius, amb opinió pròpia i interessats per l’activitat política de Catalunya.

Ernest Benach i Pascual  

President del Parlament 

El M. H. Sr. Ernest  
Benach i Pascual, 
president del Parlament 
en la VIII legislatura
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El Parlament
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Història

Des de les assemblees de pau i treva i la Cort comtal de l’edat mitja-

na fins al Parlament contemporani. Aquí trobareu informació sobre la 

institució parlamentària en la història de Catalunya.

Origen del Parlament

La institució parlamentària a Catalunya té els seus fonaments en l’edat 

mitjana. Aquests fonaments foren les assemblees de pau i treva i la 

Cort comtal. En origen, la pau de Déu era el dret de refugi de les per-

sones i els béns dins el territori protegit de trenta passes al voltant de 

l’església, anomenat sagrera. La treva era la suspensió de les guerres 

i dels conflictes violents en uns períodes determinats. 

Les assemblees de pau i treva foren promogudes per l’estament ecle-

siàstic i assumides pel poder sobirà, els comtes de Barcelona, amb 

l’objecte 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 prengueren 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, 

el 1027, amb la presència del bisbe Oliba de Vic. Al segle següent 

no es van convocar gaires assemblees i la major part d’acords de 

Miniatura que 
representa el rei  
Alfons I (1154-1196) 
presidint una 
assemblea de pau  
i treva (còdex dels 
Usatges)
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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 entron-

car les dues institucions. Moltes disposicions de pau i treva es van 

codificar en els Usatges de Barcelona, el primer text legislatiu català, 

promulgat pel comte Ramon Berenguer I, i s’incorporaren al dret civil 

i constitucional 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 consolidaren 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.

Les Corts Generals de Catalunya

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

esdevingué Corts Generals de Catalunya en ampliar progressivament 

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

corporació 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, mit-

jançant 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 

sorgides de les Corts per acord entre el sobirà i els estaments de la 

terra, fossin a iniciativa del primer (constitucions) o dels segons (ca-

Litografia de  
la Ciutadella de la 
primera meitat del  
s. XIX en què s’aprecia 
la porta principal,  
la torre de Sant Joan  
i la cúpula de la 
capella
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pítols 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). De fet, 

el rei renunciava a ser el poder legislador exclusiu.

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 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 època, respo-

nien 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 fou la constant; hi va haver monarques que les 

van convocar amb molta freqüència i altres que no ho van fer gaire 

sovint, segons les conveniències polítiques de cada regnat. Un cop 

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

tret que tinguessin un just i legítim impediment per a fer-ho. Hi ha-

Imatge que 
representa el rei 
Jaume I, que és el 
que porta la corona, 
presidint una sessió 
de les Corts
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via 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 ple-

nària. En una sessió plenària fi nal 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.

Durant el regnat de Pere III el Cerimoniós (1336-1387) es creà i es con-

solidà 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 governa-

tives fi ns a actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del 

Principat, defensor del seu sistema constitucional davant els monar-

ques 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 auto-

cràticament.

El primer monarca de la dinastia borbònica, Felip V (1700-1746), va 

respectar els drets del poble català amb la convocatòria de les Corts 

els anys 1701 i 1702. Però arran del confl icte de successió dinàsti-

ca al tron de Castella i Catalunya-Aragó, que es va convertir en un 

confl icte internacional que podia comportar la modifi cació de la situ-

ació política europea, Catalunya es va decantar per l’arxiduc Carles 

Inauguració de 
la seu del Parlament 
el 6 de desembre 
de 1932 
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d’Àustria i el reconegué com a rei (Carles III, 1705-1714). La pèrdua 

de la Guerra de Successió (1702-1714), amb la caiguda de Barcelona 

el 1714, comportà que Felip V, vencedor, abolís, mitjançant el Decret 

de Nova Planta (1716), tot el dret públic català i les institucions que 

l’encarnaven, la primera de les quals eren les Corts.

El Parlament de Catalunya 

De llavors ençà el poble català ha aspirat a recuperar les llibertats 

perdudes. La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) constituí un 

primer pas institucional en la recuperació de l’autogovern, però fou 

abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Un cop caiguda la dic-

tadura, es va proclamar la Segona República espanyola. Es constituí 

aleshores un govern català provisional (1931) que prengué el nom de 

Generalitat de Catalunya, en record de l’antiga institució d’autogo-

vern. Plebiscitat per la gran majoria del poble català el 1931, l’Estatut 

d’autonomia, que legitimava i organitzava l’autogovern català, va ser 

aprovat per les Corts de la República el 1932. Aquest autogovern 

s’institucionalitzava, amb el nom defi nitiu de Generalitat de Catalunya, 

en un poder legislatiu (dit Parlament de Catalunya), un poder executiu 

(integrat pel president 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).

Reproducció de 
la coberta d’una 
de les edicions 
en català de 
l’Estatut del 1932
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D’aquesta manera es reprenia la tradició parlamentària de Catalunya, 

interrompuda el 1714. Les primeres eleccions al Parlament de 

Catalunya van tenir lloc el 20 de novembre de 1932 i la sessió cons-

titutiva s’escaigué el 6 de desembre del mateix any. El primer presi-

dent del Parlament va ser Lluís Companys. El Parlament hagué de 

treballar en un context polític, tant català com espanyol i internacional, 

convuls; fou interromput durant dos anys, l’anomenat Bienni Negre 

(1934-1936) i, finalment, la mateixa institució parlamentària fou abo-

lida, amb els altres òrgans de la Generalitat, pel triomf de la revolta 

contra la República espanyola (1939). Malgrat unes circumstàncies 

tan adverses, el Parlament, durant aquesta època, va fer una tasca 

legislativa important. 

Durant el llarg període de la dictadura franquista (1939-1975) es van 

malmetre les aspiracions del poble català a l’autogovern. En el procés 

de restabliment de la democràcia a l’Estat espanyol, Catalunya va po-

der recuperar la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn, 

el 1977, del seu president a l’exili, Josep Tarradellas. Un cop apro-

vada la Constitució espanyola el 1978 i aprovat i referendat l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya el 1979, la Generalitat restà restablerta de 

manera definitiva. Les primeres eleccions al Parlament de Catalunya 

restablert tingueren lloc el 20 de març de 1980 i la sessió constitutiva 

s’escaigué el 10 d’abril del mateix any. 

Vint-i-set anys després de l’entrada en vigor de l’Estatut del 1979, el 

Parlament de Catalunya aprova una proposta de nou Estatut que, 

Sessió constitutiva el  
6 de desembre de 1932
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després de ser tramitat a les Corts Generals, és referendat pel poble 

català el 18 de juny de 2006. El nou Estatut d’autonomia de Catalunya 

entra en vigor el 9 d’agost de 2006. 

Posició institucional

El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya, la 

qual cosa el situa en una posició central en el sistema institucional de 

l’autogovern de Catalunya.

La nació catalana s’ha anat fent en el decurs del temps amb les 

aportacions d’energies de moltes generacions i de moltes tradicions 

i cultures que hi han trobat una terra d’acollida. 

Catalunya, en el seu procés de construcció nacional, ha expressat 

la voluntat de ser i de continuar avançant en el reconeixement de la 

seva identitat col·lectiva i en el perfeccionament i l’ampliació de l’au-

togovern, i per això és constituïda en comunitat autònoma, d’acord 

amb la Constitució espanyola del 1978 i amb l’Estatut d’autonomia, 

que és la seva norma institucional bàsica. 

La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza política-

ment l’autogovern de Catalunya. Els poders de la Generalitat emanen 

del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que estableixen 

l’Estatut i la Constitució.

L’autogovern de Catalunya s’exerceix en les matèries especificades 

per l’Estatut. En els casos en què aquestes matèries es defineixen 

com a exclusives, en corresponen a la Generalitat, de manera ín-

tegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció 

executiva. En altres casos, les competències de la Generalitat són 

La seu del Parlament
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L’autogovern de Catalunya

Parlament de Catalunya Presidència de la Generalitat

Govern

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Sindicatura de Comptes

Consell de Garanties Estatutàries

Designació 

Elecció 

Interrelació 

Reglamentació, actuació administrativa i prestació de serveis públics 

Legislació, impuls de l’acció política (i control del Govern) 

Administració de la Generalitat 
(departaments i altres ens públics)

Ciutadans

Síndic de Greuges

Llistes electorals
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compartides i la legislació de Catalunya s’ha de fer en el marc de 

les bases establertes per l’Estat, i en altres casos només executa la 

legislació emanada de l’Estat. 

L’Estatut configura la Generalitat com un ens complex integrat pel 

Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres ins-

titucions (el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, 

la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya). 

Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals 

que les lleis determinen integren també el sistema institucional de la 

Generalitat, com a ens en els quals aquesta s’organitza territorial-

ment, sens perjudici de l’autonomia respectiva. 

El Parlament representa el poble de Catalunya. El seu origen en l’elec-

ció democràtica i directa dóna la força suprema al Parlament i en fa la 

primera institució de la Generalitat, de la qual neixen totes les altres. 

El Parlament de Catalunya és format per una sola cambra i és inde-

pendent i inviolable. 

Estructura

El Parlament té un president o presidenta, una Mesa i una Diputació 

Permanent i funciona en ple i en comissions. 

Elecció

Els diputats componen el Parlament de Catalunya. Són elegits per 

sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. El sistema electoral que 

imposa l’Estatut és proporcional: els escons del Parlament es repar-

teixen entre les llistes electorals en proporció als vots que cadascuna 

Discurs d’investidura 
de José Montilla  
com a president de  
la Generalitat
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ha obtingut. Al mateix temps aquest sistema ha d’assegurar la re-

presentació adequada de totes les zones del territori de Catalunya. 

Mentre el Parlament no aprovi una nova llei electoral, resta en vigor la 

disposició transitòria de l’Estatut sobre les quatre circumscripcions 

provincials, que elegeixen un nombre determinat de diputats.

Les persones candidates es presenten a les eleccions agrupades en 

llistes electorals, habitualment vertebrades i organitzades a l’entorn 

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

Actualment el Parlament de Catalunya és 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.

Dissolució 

El Parlament, com a institució que representa el poble de Catalunya, 

ha de ser renovat periòdicament per a fer efectiu el dret dels ciuta-

dans de Catalunya a participar en els afers públics per mitjà dels seus 

representants, elegits democràticament.

És per això que l’Estatut estableix que el Parlament és elegit per un 

termini de quatre anys, que es compta des de la data de celebració 

de les eleccions.

L’Estatut estableix, però, que la legislatura pot ser inferior a quatre 

anys en dos casos concrets:

1. El primer supòsit fa referència a la impossibilitat de formar una majoria 

parlamentària que permeti constituir el Govern. Així, si en el procediment 

d’investidura del president o presidenta de la Generalitat transcorren dos 

mesos, a comptar de la primera votació d’investidura, i cap candidat o 

candidata no obté la confiança del Parlament, aquest s’ha de dissoldre 

i s’han de convocar noves eleccions.

2. El segon supòsit és la dissolució anticipada del Parlament decidida pel 

president o presidenta de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del 

Govern. Aquesta facultat no pot ser exercida quan hi ha en tràmit una 

moció de censura, ni tampoc abans que hagi passat un any de l’última 

dissolució per aquest procediment. En tot cas, el decret de dissolució ha 

d’establir la convocatòria de noves eleccions que han de tenir lloc entre 

els quaranta i els seixanta dies següents a la data de publicació del de-

cret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Distribució dels escons del Saló de Sessions  
en la VIII legislatura

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (CiU)

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (PSC - CpC)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (PPC)

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV - EUiA)

Grup Mixt
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Dia d’eleccions en  
un col·legi electoral

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

% sobre votants

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

PSC (PSC-PSOE) 22,33 29,95 29,78 27,55 24,88 37,884 31,164 26,82

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

PSA 2,64 - - - - - - -

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

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

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

CDS - - 3,83 - - - - -

C’s - - - - - - - 3,03

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

Electors 4.436.459 4.501.851 4.564.389 4.839.190 5.079.981 5.206.061 5.307.837 5.321.274

% votants sobre electors 61,43 64,3 59,37 54,87 63,64 59,92 62,54 56,04

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 per-
centatges 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.
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Nombre de membres dels grups parlamentaris

Legislatura I II III IV V VI VII VIII

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

Final 20.03.84 04.05.88 20.01.92 25.09.95 24.08.99 23.09.03 08.09.06

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

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

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 23 23 21

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

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

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

Agr. Parl. d’ERC - - - - - 3 - - - - - - - - - 

Agr. Parl. del CDS - - - - - 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 legislatura (febrer del 2002) i la de Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa en la VII legislatura. En 
la VIII legislatura ha adoptat la denominació de Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Treball parlamentari

Legislatura I II III IV V VI VII

Lleis aprovades 78 82 79 44 72 108 49

Resolucions aprovades 150 165 246 235 1.012 2.161 462

– pel Ple 62 79 60 75 87 112 91

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

– per les comissions 87 86 186 160 925 2.048 368

Mocions aprovades 82 30 68 91 194 271 64

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

Debats generals 15 9 6 9 9 8 3

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

Interpel·lacions formulades 192 179 235 291 313 381 234

Preguntes formulades 975 2.782 12.437 8.675 14.883 14.508 15.053

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

– oralment en comissió 34 320 697 976 1.325 915 335

– per escrit 706 2.239 11.312 7.121 13.014 13.120 14.145

Sessions tingudes pel Ple 83 86 80 67 83 88 88

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

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

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

Sessions tingudes per la Junta de Portaveus 130 94 68 193 85 81 82
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Els diputats 

Els 135 diputats, un cop elegits, representen tot el poble i no solament 

l’electorat que els ha votat. Són els representants de Catalunya. 

Per a garantir un bon compliment de les seves tasques, se’ls conce-

deixen una sèrie de drets i garanties, contrapesats per uns deures 

específics. 

Són deures dels membres del Parlament, entre altres: 

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

què són membres i complir les funcions a què són obligats per 

reglament. 

 Ser membres, almenys, d’una comissió.

 Captenir-se amb cortesia i respectar la norma de reserva so-

bre els registres i les informacions que tinguin caràcter secret 

o reservat, i les normes d’ordre i de disciplina establertes pel 

Reglament. 

 Declarar les activitats que acompleixen i els béns que posseeixen.

 Abstenir-se de fer valer la seva condició en benefici d’activitats 

comercials o professionals privades.

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 Par la-

ment s’hagi de pronunciar. 

 Formar part d’un nombre determinat de comissions parlamen-

tàries.

 Rebre un tractament institucional i protocol·lari preferent.

Són garanties de l’actuació dels membres del Parlament: 

 La inviolabilitat parlamentària, que sostreu de la fiscalització judici-

al les opinions expressades, i els vots emesos pels membres del 

Parlament en compliment de la funció parlamentària. Aquesta pro-

tecció 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 no reelegir-los; també pot ser jutjada, però, 

pel partit o la coalició a què pertanyen, que pot no tornar-los a pre-

sentar a les llistes de la seva candidatura electoral. Durant el seu 

mandat gaudeixen també d’immunitat, en el sentit que no poden 

ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant, així s’evita que 

puguin ser detinguts per motius polítics encoberts. 

 El fur especial, que comporta que sols poden ser jutjats pel 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, fora de l’àmbit ter-

ritorial de la Generalitat, pel Tribunal Suprem.

 La indemnització econòmica per la seva dedicació al treball par-

lamentari, el qual els obliga a limitar l’horari i el treball professi-

onals, o fins i tot a renunciar-hi, d’acord amb les normes sobre 

incompatibilitats.

La seu

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

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

Catalunya. 

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

del Parlament de Catalunya; els membres del Parlament seuen en 

butaques 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 

perquè en els antics parlaments ho eren realment. 

Les sales de comissions són de dimensions més reduïdes que el 

Saló de Sessions; algunes tenen la disposició dels seients com 

en el Saló de Sessions i en altres hi ha una única taula quadrangular. 

El temps de treball 

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, després d’escoltar els 

portaveus dels grups parlamentaris a la comissió. 

Ple del Parlament 
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seu mandat, ha de ser plenament lliure i només pot ser jutjada per 

l’electorat, el qual pot no reelegir-los; també pot ser jutjada, però, 

pel partit o la coalició a què pertanyen, que pot no tornar-los a pre-

sentar a les llistes de la seva candidatura electoral. Durant el seu 

mandat gaudeixen també d’immunitat, en el sentit que no poden 

ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant, així s’evita que 

puguin ser detinguts per motius polítics encoberts. 

 El fur especial, que comporta que sols poden ser jutjats pel 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, fora de l’àmbit ter-

ritorial de la Generalitat, pel Tribunal Suprem.

 La indemnització econòmica per la seva dedicació al treball par-

lamentari, el qual els obliga a limitar l’horari i el treball professi-

onals, o fins i tot a renunciar-hi, d’acord amb les normes sobre 

incompatibilitats.

La seu

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

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

Catalunya. 

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

del Parlament de Catalunya; els membres del Parlament seuen en 

butaques 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 

perquè en els antics parlaments ho eren realment. 

Les sales de comissions són de dimensions més reduïdes que el 

Saló de Sessions; algunes tenen la disposició dels seients com 

en el Saló de Sessions i en altres hi ha una única taula quadrangular. 

El temps de treball 

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, després d’escoltar els 

portaveus dels grups parlamentaris a la comissió. 

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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S’entén per sessió el temps de treball parlamentari destinat a esgotar 

un ordre del dia. 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 tenen lloc de dilluns 

a divendres. 

El Parlament també es pot reunir fora dels períodes de sessions, per 

tal de poder complir sempre les seves funcions. Aquesta reunió s’ano-

mena sessió extraordinària. També es reuneix en sessió extraordinària 

a petició del president o presidenta de la Generalitat.

S’anomena legislatura el període de vida parlamentària comprès entre 

dues eleccions successives.

Els òrgans del Parlament 

El grup parlamentari és la traducció parlamentària del partit polític o 

de la coalició electoral i té la funció de convertir el programa polític 

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

Al Parlament de Catalunya, per a formar 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 cir-

cumscripcions electorals diferents; només es pot constituir un grup 

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

quedin sense adscriure’s en cap grup de partit o coalició electoral 

integren el Grup Mixt. Els diputats que abandonin el seu grup o en 

siguin expulsats passen a tenir la condició de membres no adscrits 

durant tota la legislatura, llevat que retornin al grup parlamentari 

d’origen, amb el consentiment previ del portaveu corresponent. Això 

no obstant, en el cas d’expulsió del grup parlamentari de tots els 

La Mesa del Parlament
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diputats d’una formació política integrats en el si d’una coalició o 

federació, els diputats afectats han de passar al Grup Mixt. 

Cada grup designa una persona com a portaveu perquè el representi 

amb caràcter general. Els grups tenen despatxos i mitjans materi-

als propis a l’edifici del Parlament per a acomplir les seves tasques, 

i també disposen d’assessorament tècnic al seu càrrec.

Els portaveus de cada grup parlamentari, juntament amb el president 

o presidenta del Parlament, un o una dels secretaris i el secretari o 

secretària general, o el lletrat o lletrada que eventualment el substi-

tueixi, formen la Junta de Portaveus, les funcions més importants de 

la qual són establir els criteris que contribueixen a ordenar i a facilitar 

les tasques i els debats del Parlament i decidir la comissió competent 

per a estudiar els projectes i les proposicions de llei o per a tramitar 

les diverses iniciatives. També hi poden prendre part la resta dels 

membres de la Mesa, una persona en representació del Govern i, 

acompanyant el portaveu o la portaveu o qui el substitueix, un mem-

bre més per cada grup parlamentari.

La Mesa del Parlament és l’òrgan rector col·legiat de la cambra; és 

compost d’una presidència, dues vicepresidències i quatre secretari-

es, càrrecs elegits, en votacions separades, pel Ple del Parlament, en 

el marc de la sessió constitutiva que obre la legislatura. Les funcions 

més importants de la Mesa són: ordenar el treball parlamentari, in-

terpretar el Reglament i dirigir els serveis del Parlament. El president 

o presidenta del Parlament té la representació de la cambra; esta-

bleix i manté l’ordre de les discussions i del debat, d’acord amb el 

Reglament, i vetlla per mantenir l’ordre dins el Parlament. En casos de 

vacant, absència o impediment, el president o presidenta és substituït 

pels vicepresidents per ordre consecutiu. Els secretaris supervisen 

i autoritzen les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la 

Junta de Portaveus; assisteixen el president o presidenta durant les 

La Junta de Portaveus 
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sessions per assegurar l’ordre en els debats i la correcció en les vo-

tacions, i també hi col·laboren en els treballs de la cambra.

Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. 

El Ple és l’òrgan suprem de la cambra, on es debaten en última i de-

finitiva instància les qüestions que segons l’Estatut són competència 

del Parlament de Catalunya. Per a poder adoptar acords vàlidament, 

el Ple ha de comptar amb l’assistència de la majoria absoluta dels 

diputats i trobar-se reunit a la seu del Parlament. El Ple és convocat 

(i desconvocat, si s’escau) pel president o presidenta del Parlament, 

a iniciativa pròpia o a sol·licitud almenys de dos grups parlamentaris o 

d’una cinquena part dels membres del Parlament. La convocatòria ha 

de fixar l’ordre del dia de la reunió. En les sessions del Ple els mem-

bres del Parlament seuen sempre al mateix lloc, agrupats segons el 

grup parlamentari al qual pertanyen. El president o presidenta de la 

Generalitat i els membres del Govern, o consellers, tenen destinat un 

banc especial al Saló de Sessions. Tots els consellers poden assistir-

hi i intervenir-hi encara que no siguin membres del Parlament.

Quan la legislatura ha acabat, o la cambra ha estat dissolta, o en els 

períodes entre sessions, en què el Ple no es reuneix, les funcions 

que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent, la 

qual es compon de vint-i-tres membres, designats pels grups parla-

mentaris en proporció al seu nombre de components, i és presidida 

pel president o presidenta del Parlament. La Diputació Permanent, 

un cop constituït el Parlament de la nova legislatura, ha de donar-li 

compte de les decisions que ha pres.

Les comissions són grups reduïts de diputats que reprodueixen pro-

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

pecialitzen en alguna de les matèries de què tracta la cambra. S’hi 

porta a terme gran part del treball parlamentari. Les comissions que 

constitueix el Parlament poden ser legislatives o específiques.

La Diputació Permanent
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Reunió d’una comissió

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. El Ple del Parlament, dins la setmana 

següent a la investidura del president o presidenta de la Generalitat, 

acorda per majoria absoluta, a proposta de la Mesa i de la Junta de 

Portaveus, el nombre i l’àmbit de les comissions legislatives. 

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

acordar la creació d’altres comissions legislatives o bé dissoldre les 

que ja hi ha creades. 

Aquestes comissions:

 Preparen la discussió en el Ple dels projectes i les proposicions 

de llei que els corresponen per raó de la matèria.

 S’hi adrecen els membres del Govern de la Generalitat, o conse-

llers, per informar de la seva gestió.

 Poden aprovar resolucions i cridar els consellers respectius per 

fer-ne el control polític i fiscalitzar-ne l’actuació administrativa.

Són comissions específiques les que tenen una funció concreta o 

bé la comesa de relacionar-se amb institucions o entitats públiques 

determinades. N’hi ha de tres tipus: les creades pel Reglament, les 

creades per llei i les creades pel Ple (que poden ser de seguiment, 

d’estudi o d’investigació). Les comissions d’estudi, d’investigació i de 

seguiment analitzen afers que afecten la societat, investiguen els afers 

d’interès públic que siguin competència de la Generalitat i controlen 

específicament determinades actuacions i polítiques públiques del 

Govern. 

Comissions legislatives

 Comissió d’Afers Institucionals 

 Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 

 Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

 Comissió de Política Territorial 
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 Comissió de Medi Ambient i Habitatge 

 Comissió de Política Cultural

 Comissió d’Educació i Universitats

 Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

 Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 Comissió de Benestar i Immigració

 Comissió de Salut

 Comissió de Reglament

Comissions específiques (art. 54 RPC)

1. Comissions creades pel Reglament:

 Comissió de l’Estatut dels Diputats

 Comissió de Peticions

 Comissió de Matèries Secretes o Reservades

2. Comissions creades per lleis:

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

Mitjans Audiovisuals

 Comissió de la Sindicatura de Comptes

 Comissió del Síndic de Greuges

3. Comissions de seguiment, creades pel Ple (art. 56 RPC):

 Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

 Comissió sobre els Drets de les Dones

 Comissió sobre les Polítiques de Joventut

 Comissió de Cooperació i Solidaritat

4. Comissions d’estudi, creades pel Ple (art. 57 RPC):

 Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Dis ca pa -
citats

El sistema de treball i de decisió 

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

debats, en els quals poden demanar la paraula i intervenir tant els qui 

estan a favor d’una posició determinada com els qui en mantenen 

una de contrària. En els afers de relleu especial, tots els grups parla-

mentaris 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 con-

crets 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 

l’assistència 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 

majoria absoluta és de seixanta-vuit diputats. El quòrum de decisió 

ordinari és el de la majoria simple. Majoria simple vol dir que en les 
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votacions els vots positius superen els negatius, sense comptar les 

abstencions, els vots en blanc i els nuls.

Els procediments de votació previstos al Parlament de Catalunya 

són:

 Votació per assentiment, quan la proposta de la presidència no 

suscita l’objecció de cap membre del Parlament.

 Votació ordinària, que tradicionalment es feia aixecant-se en 

primer lloc els diputats que estaven a favor de la proposta, des-

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

Ara es fa electrònicament: cada diputat o diputada prem el botó 

que correspon al sentit del seu vot i el sistema electrònic com-

puta els vots emesos i expressa els resultats en dues pantalles 

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

 Votació pública per crida, que és un procediment solemne que 

s’empra per a adoptar decisions rellevants. Per sorteig es treu el 

nom del diputat o diputada que serà cridat primer, i els altres ho 

seran successivament per ordre alfabètic; cada un dels cridats 

respon «sí» o «no» o declara que s’absté.

 Votació secreta, que es pot fer per paperetes o pel sistema elec-

trònic, en el cas d’elecció de persones, que és el 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.

Plafó de votació 
ordinària

Votació secreta  
amb paperetes
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Funcions

El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos, 

impulsa i controla l’acció política i de govern i exerceix altres com-

petències.

La funció i les competències legislatives 

Una de les funcions més clàssiques dels parlaments és la legislativa, 

és a dir, la d’aprovar lleis. Les lleis de Catalunya són promulgades, en 

nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat i publicades 

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

del Estado.

Les lleis de pressupostos tenen una funció específica, tant pel seu 

caràcter anual com, sobretot, perquè actualitzen cada any el contracte 

de confiança del Govern amb la seva majoria parlamentària i permet 

a l’oposició de criticar-lo i contraposar-hi la seva proposta.

El Parlament de Catalunya pot legislar respecte a les matèries que 

l’Estatut d’autonomia, d’acord amb la Constitució, estableix com a 

exclusives de la Generalitat, i també respecte a les matèries compar-

tides, amb relació a les quals li correspon la potestat legislativa, en 

el marc de les bases que fixi l’Estat com a principis o mínim comú 

normatiu.

El procediment legislatiu

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

vors el text inicial s’anomena projecte de llei. També poden néi-

xer d’una proposta que fa un grup parlamentari o un conjunt de 

membres del Parlament; en aquest cas, el text inicial és anomenat 

proposició de llei. També reben aquest nom les que deriven d’una 

iniciativa legislativa popular, d’una iniciativa dels consells comarcals 

o d’una iniciativa dels municipis. Si la Mesa del Parlament conside-

ra que una proposició de llei pot implicar un augment de crèdits o 

una disminució d’ingressos, ha de sol·licitar la conformitat prèvia del 

Govern perquè sigui admesa a tràmit. La resposta del Govern ha de 

ser motivada i s’ha de fer dins el termini de vuit dies des que li ha 

estat tramesa la proposició de llei.

Tant el projecte de llei com la proposició 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 competent, els grups par-

lamentaris i els membres del Parlament hi poden presentar esmenes 

a la totalitat, dins un termini que usualment és de deu dies. A partir 

d’aquest moment segueixen la tramitació següent:
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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

Grups parlamentaris o 5 diputats - Òrgans polítics 
representatius de les demarcacions supramunicipals
Ciutadania (iniciativa legislativa popular) - Municipis

(*) 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 en el DOGC Publicació en el BOE
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1. Són objecte d’un debat de totalitat en el Ple sobre la valoració general del 

text, l’oportunitat, els principis i els criteris que informen la proposta i, si 

han estat presentades, sobre les esmenes a la totalitat. Aquestes esme-

nes poden ser de rebuig o de retorn, quan rebutgen el projecte o la pro-

posició de llei i el volen tornar als proponents, o de text alternatiu, que, 

si s’aprova, serà el text que continuarà la tramitació subsegüent.

2. Un cop tingut el debat de totalitat, i sempre que en resulti la tramitació 

d’una iniciativa legislativa, els grups parlamentaris poden proposar, en el 

termini de cinc dies, la compareixença d’organitzacions i de grups soci-

als interessats en la regulació de què es tracti. Correspon a la comissió 

acordar i substanciar les compareixences.

3. Un cop finit el termini per a sol·licitar les compareixences de les orga-

nitzacions i els grups socials, o quan aquestes ja s’han fet, els diputats i 

els grups parlamentaris tenen un termini de quinze dies per a presentar 

esmenes a la proposta legislativa.

4. La comissió nomena una ponència, que pot ser formada per un sol mem-

bre, per diversos o per un representant de cada grup parlamentari, i la 

ponència, al seu torn, nomena un relator o relatora. La tasca de la po-

nència és elaborar un informe, en el qual valora i té en compte el projec-

te original i les esmenes presentades. La tasca del relator o relatora és 

coordinar els treballs de la ponència i ser-ne portaveu quan la comissió 

debati l’informe.

5. Un cop debatut l’informe, la comissió prepara un dictamen, que sovint 

comporta una nova redacció del text originari, al qual s’incorporen les 

esmenes que han tingut el suport de la majoria del Parlament.

6. Aquest dictamen, finalment, es debat en el Ple, en el qual els grups i els 

membres del Parlament hi poden mantenir novament les esmenes pre-

sentades que no han obtingut el suport de la comissió. El debat al Ple 

serveix bàsicament per a fer l’última lectura de la llei i per a fixar pública-

ment les posicions dels grups i dels diputats. Bé que no és habitual, pot 

succeir 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, que s’han d’apro-

var per majoria absoluta.

 Les lleis de pressupostos.

 La reforma de l’Estatut, que s’ha d’aprovar per majoria de dos terços.

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

vol dir que el ple de la comissió substitueix el Ple del Parlament, 

per delegació d’aquest, en la decisió final.

 La lectura única, quan una llei s’aprova en una sola votació i no 

s’hi poden presentar esmenes, un procediment excepcional que 

només s’aplica si la naturalesa de la iniciativa ho aconsella o la 

simplicitat de la formulació ho permet.
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Impuls de l’acció política i de govern

Mocions de censura - qüestions de confiança

Interpel·lacions

Ple

Comissions

Sessions informatives dels membres del Govern en les comissions

Debat d’investidura

Interpel·lacions

Resolucions

Elecció del president o presidenta  
i aprovació del programa de govern

Mocions

Propostes de resolució

Debats generals sobre l’acció  
política i de govern

Programes, plans  
i comunicacions del Govern

Comissions d’investigació

Sol·licituds d’informació

Resposta oral

Resposta escrita

Preguntes

Control polític
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Les funcions de creació, control i impuls 
de l’acció política i de govern 

El Parlament de Catalunya, en representació del poble, vetlla pel bon 

govern de la nació. Això comporta el poder de crear i fer caure el 

Govern, i de criticar-ne, controlar-ne i orientar-ne l’actuació política i 

administrativa.

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

els seus membres la persona que ha d’exercir la Presidència de la 

Generalitat, i aprova i sosté el programa de govern que aquella pro-

posa. Aquesta funció de creació esdevé després funció de control, 

ja que el president o presidenta i el Govern són políticament respon-

sables 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 o algun departa-

ment i encomanant-los actuacions.

Aquesta funció d’esperonar i impulsar l’acció política i de govern es 

compleix de la manera següent:

Correspon al Ple del Parlament votar la investidura del candidat o 

candidata a la Presidència de la Generalitat, el qual és proposat pel 

president o presidenta del Parlament després d’haver-se reunit amb 

els líders de totes les formacions presents a la cambra per a saber 

amb quins suports compten per a poder afrontar una investidura. En 

el debat d’investidura, el candidat o candidata presenta el seu pro-

grama de govern.

Per a ser investit president o presidenta de la Generalitat es requereix 

el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra 

en primera votació o de la majoria simple en una segona votació.

Els membres del Parlament poden presentar mocions de censu-

ra contra el president o presidenta de la Generalitat i contra el seu 

Govern, per a rebutjar-ne l’actuació i proposar un nou candidat o 

candidata a la Presidència de la Generalitat. La moció de censura 

ha de ser presentada, com a mínim, per una desena part dels dipu-

tats, i en la votació ha de rebre el suport de la majoria absoluta. Si 

la moció s’aprova, el president o presidenta i el seu Govern cessen, 

i el candidat o candidata proposat resulta investit nou president o 

presidenta.

La Presidència de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del 

Govern, pot presentar qüestions de confiança, amb les quals pot 

demanar explícitament el suport de la cambra al seu programa, a 

una declaració de política general o a una decisió de transcendència 
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Intervenció del cap  
de l’oposició, Artur Mas,  
en una sessió de control

excepcional. Si una qüestió de confiança no té el suport de la majo-

ria simple dels membres del Parlament, el president o presidenta i el 

Govern han de dimitir i s’inicia el procés per a una nova investidura 

d’un candidat o candidata a la Presidència de la Generalitat.

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

boració 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, en certa manera, contrapesats pels poders del pre-

sident o presidenta.

Investidura, moció de censura i qüestió de confiança són els instru-

ments 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 cauteles, el president o 

presidenta de la Generalitat pot dissoldre el Parlament i convocar 

noves eleccions.

Hi ha altres tècniques més habituals que permeten la interrelació Pre si-

dència - Govern - Parlament. Les més importants són les següents:

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

nen, si més no, un cop l’any, a l’inici del període de sessions de 

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 a fer 

crítiques o observacions, o per a manifestar el suport al Govern. 

El debat normalment es clou amb la votació de resolucions, en 

què el Parlament fixa directrius per a l’acció de govern.
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 Les interpel·lacions, que permeten el debat de qüestions de polí-

tica general del Govern o d’algun departament. El diputat o dipu-

tada interpel·lant i el membre del Govern interpel·lat disposen ca-

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

interpel·lacions poden concloure amb la presentació d’una moció, 

amb la qual la cambra manifesta la seva posició o fixa objectius i 

dóna instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.

 Les preguntes, amb què un membre del Parlament demana una 

informació respecte a qüestions d’ordre menor. Hom 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 a la substanciació de preguntes 

al president o presidenta de la Generalitat i als membres del seu 

Govern.

 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.

El Parlament pot discutir i aprovar resolucions, referides a assump-

tes d’interès especial i per mitjà de les quals la cambra manifesta 

una opinió o una voluntat, invita a fer determinades actuacions o 

dóna suport a algú. La tramitació d’aquestes resolucions comporta 

la possibilitat de presentar-hi esmenes; després es fa un sol debat, 

amb les votacions corresponents. Una peculiaritat de la tramitació 

és que, si bé es debaten totes les esmenes que s’hi presenten, úni-

cament es posen a votació les que vol acceptar qui va presentar la 

proposta, que pot optar per incorporar-hi criteris i propostes alienes 

i aconseguir que sigui aprovada, i així promoure una acció política o 

administrativa, o bé pot optar per mantenir el nucli de la seva posi-

ció i que sigui rebutjada, perquè així l’electorat coneixerà clarament 

les seves propostes. Les resolucions, que obliguen políticament el 

Govern, es poden adreçar al Govern, al poble de Catalunya, a l’opi-

nió pública o al mateix Parlament, però no se’n pot reclamar judici-

alment el compliment.

Els programes, els plans i les comunicacions del Govern també per-

meten que el Parlament tingui un debat i prengui resolucions; en 

aquests casos, però, la iniciativa correspon al Govern.

La funció electiva 
El Parlament té reconeguts amplis poders electius. Elegeix: 

 La Mesa del Parlament i les meses de les comissions.

 El president o presidenta de la Generalitat.

 Els senadors que representen la Generalitat.
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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 

Parlament 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) i d’altres organismes, principalment 

quan han de reflectir el pluralisme social i polític (Consell d’Adminis-

tració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Consell de l’Au-

diovisual de Catalunya, consells socials de les universitats, etc.).

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Legislatura Investit el dia President 

 I 24.04.1980 M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley

 II 30.05.1984 M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley

 III 22.06.1988 M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley

 IV 09.04.1992 M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley

 V 16.12.1995 M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley

 VI 16.11.1999 M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley

 VII 16.12.2003 M. H. Sr. Pasqual Maragall i Mira

 VIII 24.11.2006 M. H. Sr. José Montilla Aguilera

La funció integrativa i solidària 

El Parlament exerceix la part més important de les seves competèn-

cies en l’àmbit de Catalunya, però participa també 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.

Ambdós 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 

sol·licitar a l’Estat que siguin transferides o delegades a la Generalitat. 
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Encara més, l’Estat gaudeix de 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 legal més important de l’Estat i no pot ser 

contradita per altres lleis; per tal de garantir-ne l’aplicació i la inter-

pretació 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 centrals de l’Estat i les de les 

comunitats autònomes. En el cas que es plantegi un conflicte de com-

petències 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 a manifestar les seves opinions o pot 

encomanar al Govern que hi comparegui.

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 dels 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. Encomana al Govern de la Generalitat que hi 
comparegui en els conflictes de competències. Interposa recursos d’inconstitucionalitat
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El Palau 

L’edifici del Palau del Parlament és l’antic arsenal de la Ciutadella. 

Aquí trobareu informació sobre aquesta transformació i sobre la 

disposició ac tual.

El Palau del Parlament 

L’edifici del Palau del Parlament és l’antic arsenal de la Ciutadella aixe-

cada per ordre de Felip V per assegurar-se el domini de Barcelona i, 

amb ell, subjectar tot Catalunya, un cop esfondrada l’11 de setembre 

de 1714 la llarga resistència oposada al setge de les tropes borbò-

niques. 

Les obres, que començaren l’1 de març de 1716 i duraren fins al 

1748, foren dirigides per l’enginyer militar flamenc Pròsper de Verboom 

(1665-1744), autor de les fortificacions d’Anvers i un dels oficials més 

distingits dels exèrcits de Lluís XIV i de Felip V. Més tard, Verboom 

fou el primer governador de la Ciutadella, càrrec que exercí fins a la 

data de la seva mort. 

Aquesta fortalesa, de planta pentagonal, mai no va servir per a de-

fensar la ciutat de Barcelona contra un exèrcit. Entre el 1719 i el 1866 

molts presoners polítics foren executats a l’esplanada o als glacis de 

la Ciutadella. 

El llarg clam popular contra la fortalesa aconseguí en època del bienni 

liberal una llei que la cedia a la ciutat i n’ordenava l’enderrocament 

(1869). Actualment només resten drets l’arsenal, el palau del governa-

dor (ara, Institut Verdaguer) i la capella (ara, parròquia militar). 

Gravat que respresenta 
les execucions de 
ciutadans barcelo nins 
dutes a terme als glacis 
de la Ciutadella al juny  
del 1809, fruit de  
la repressió exercida 
per les tropes 
franceses a Catalunya
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L’edifici de l’arsenal conserva essencialment l’estructura i l’aspecte que 

li donà Pròsper de Verboom. És un edifici de 5.532 metres quadrats, 

amb dues plantes i golfes. L’estructura interior és determinada per 

dues robustes naus disposades en creu, damunt el pavelló central 

de la qual emergeix la cúpula. Entre els braços de la creu hi ha quatre 

patis. Exteriorment, té el cos central i els extrems una mica avançats 

per un seguit d’arcades que formen un porxo a la planta baixa. Els 

materials de tot l’edifici són pedra de Montjuïc i rajola vermella. 

El 1889 l’Ajuntament de Barcelona acordà de convertir l’antic arsenal 

de la Ciutadella en palau reial. Les obres d’adaptació començaren el 

28 de setembre sota la direcció de Pere Falqués (1850-1916), arqui-

tecte municipal de Barcelona, el qual obrí tres balcons a l’alçada del 

primer pis, decorà tota la façana amb esgrafiats, alçà el cos central 

de l’edifici i col·locà al mig de la façana l’escut de pedra de la porta 

del Socors de la Ciutadella. Pere Falqués construí els cèlebres fanals 

del passeig de Gràcia, que, juntament amb altres obres seves, li han 

fet un lloc entre els arquitectes del modernisme català contemporanis 

de Gaudí i de Domènech i Montaner. 

Havent declinat la reina regent d’acceptar la cessió de l’edifici, l’any 

1900 la Comissió Municipal de Governació proposà de destinar-lo 

a Museu Municipal d’Art. Aviat calgué ampliar l’edifici: s’hi afegiren 

dues ales laterals construïdes també amb pedra de Montjuïc i rajola 

vermella. Les façanes són decorades amb vint-i-quatre busts d’ar-

tistes catalans i de persones relacionades amb la història de l’art 

català. Aquesta ampliació fou inaugurada el 1915. Quan es procedí 

a la restauració general del parc, l’any 1927, s’hi féu el jardí actual, 

centrat per un estany que conté una rèplica de l’escultura Desconsol, 

de Josep Llimona. 

Maqueta del Parlament 
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El 14 d’octubre de 1932 l’Ajuntament de Barcelona cedí el palau 

perquè fos la seu del Parlament. El decorador Santiago Marco di-

rigí les obres d’adaptació i decoració, coordinades pel conseller de 

Governació, Josep Tarradellas. El 6 de desembre de 1932 s’hi tingué 

la solemne sessió inaugural, amb l’assistència del president de la 

Generalitat, Francesc Macià. 

El 26 de gener de 1939, arran de l’entrada a Barcelona de les tro-

pes del general Franco, el Palau del Parlament esdevingué caserna. 

El 1945 hi fou instal·lat el Museu d’Art Modern i, posteriorment, el 

Gabinet Numismàtic i la Biblioteca dels Museus d’Art. Com a símbol 

de la sanció imposada a tot un poble, el Saló de Sessions fou clau-

surat i se’n restringí l’ús.

Sota la coordinació del conseller de Governació, Josep M. Bricall, 

es van fer noves obres de restauració i readaptació del Palau per a 

acollir, l’abril del 1980, la I legislatura del Parlament novament res-

tablert.

Al final de la V legislatura, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el 

del Parlament, Joan Reventós, van signar amb l’alcalde de Barcelona, 

Joan Clos, la donació de l’edifici del Palau del parc a la Generalitat, 

mentre aquest fos seu parlamentària. 

Aquesta cessió va permetre la gran transformació promoguda sota la 

presidència de Joan Rigol durant la VI legislatura, que ha impulsat i con-

tinuat des de l’any 2003 l’actual president, Ernest Benach. El Parlament 

ha anat ampliant la superfície disponible amb la recuperació gradual 

dels espais que ocupava el Museu d’Art Modern fins al mes de setem-

bre del 2004, data a partir de la qual tot el Palau es destina ja a usos 

parlamentaris.

Façana del Parlament 
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El 20 de juliol de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual 

Maragall, el del Parlament, Ernest Benach, i l’alcalde de Barcelona, 

Joan Clos, van signar un conveni marc de col·laboració per a poder 

ampliar les dependències del Parlament amb un edifici de nova cons-

trucció, en el marc de la futura modificació del Pla general metropolità 

del conjunt del parc de la Ciutadella i d’acord amb les especificacions 

i els criteris definits en el Pla director del parc de la Ciutadella. 

La disposició actual 

La porta principal del Palau del Parlament, en què Pere Falqués mes-

cla diferents estils arquitectònics i combina la fusta, el ferro forjat i el 

bronze, dóna pas a un cancell on hi ha el cos de guàrdia dels Mossos 

d’Esquadra. Del cancell estant, per una altra porta s’accedeix al ves-

tíbul d’entrada, columnat en part, on hi ha un servei d’identificació.

Des del vestíbul, es pot accedir a la planta noble del Palau per l’escala 

d’honor, a la Sala 3 o Polivalent al fons o bé girar a mà esquerra i en-

trar en un dels patis de l’antic arsenal, convertit ara en la Sala Auditori, 

on es fan actes institucionals, conferències i les recepcions més nom-

broses, i s’enregistren entrevistes i debats per al Canal Parlament. 

Aquesta sala, que s’inaugurà l’any 2003, és coberta amb una cúpula 

de vidre tallat, obra d’André Ricard, que incorpora al centre l’escut de 

la Generalitat. Els murs del pati, amb les balconades i els finestrals 

originals de Pere Falqués, recuperen la sòbria brillantor mediterrània, 

Cúpula de vidre  
de la Sala Auditori

Detall de la porta 
principal
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apreciable especialment si es contemplen des de la planta de dalt. El 

terra, de marbre, també dibuixa l’escut de la Generalitat.

Tornant al vestíbul, l’estil modern i funcional de la Sala Auditori con-

trasta amb la sumptuositat de l’escala d’honor, coberta per una clara-

boia de vidre i ferro forjat d’estil modernista. L’escala, de marbre blanc 

i amb balustrada a tot l’entorn, mena a l’anomenada planta noble 

del Palau. Al seu voltant, s’hi distribueixen diverses portes, a través 

de les quals es pot accedir als despatxos oficials del president de la 

Generalitat i dels consellers del Govern, al despatx de la Secretaria 

General del Parlament i a diverses sales de comissions.

Al capdamunt de l’escala, hi ha el vestíbul d’honor de la planta noble, 

anomenat també Saló dels Canelobres perquè els elements d’enllu-

menat i decoració principals d’aquest espai són vuit canelobres de 

bronze de grans dimensions. El sostre de volta d’aquest saló mereix 

atenció, no només pels motius ornamentals que emmarquen les figu-

Saló dels Canelobres

Planta noble  
del Palau

Detall del sostre del 
Saló dels Canelobres
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res al·legòriques femenines que el decoren, sinó també pel trompe-

l’oeil, que produeix la il·lusió que la pintura és un relleu.

Al costat que dóna a la façana del Palau, el Saló dels Canelobres 

acaba en l’anomenada Sala de Grups, que és la sala de comissions 

més gran del Parlament i que durant la VI legislatura fou modificada i 

condicionada per a fer-hi reunions de la Diputació Permanent, de les 

comissions i dels grups parlamentaris, i actes institucionals de petit 

format. El sostre de fusta d’aquesta sala, decorada en tons vermells 

i grana, no és l’original, que era gairebé a quinze metres d’altura. Per 

necessitats d’espai del Palau, aquesta sala es partí temporalment en 

dos pisos i se n’habilità la part superior, al mateix nivell de les golfes 

de l’edifici, per a fer-hi tres sales més, destinades a tenir-hi reunions 

de comissions, de ponències parlamentàries i de grups de treball. El 

sostre original, de fusta i ferro decorat, s’integra en cada una d’aques-

tes tres noves sales. 

Sala de Ponències  
i Comissions

Sostre de la sala de 
Ponències i Comissions

El creuer,  
amb el quadre  

7 de novembre, 
d’Antoni Tàpies
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A l’altra banda del Saló dels Canelobres hi ha el creuer central de 

l’edifici del Palau del Parlament, de forma octogonal i coronat per una 

cúpula coberta interiorment per una claraboia de fusta i vidre, on hi 

ha el quadre 7 de novembre, d’Antoni Tàpies. 

El creuer uneix els quatre braços de les naus interiors de l’edifici: n’hi 

ha dos de perpendiculars a la façana, un dels quals és constituït pel 

Saló dels Canelobres i la Sala de Grups, i l’altre per l’espai que ocupa 

l’hemicicle; els altres dos braços, paral·lels a la façana, conformen les 

dues sales de passos perduts. Des del Saló dels Canelobres s’acce-

deix a mà esquerra a la sala de premsa de TVE i des del Saló Gris s’ac-

cedeix a la sala de premsa de TV3 i sala de premsa del Parlament.

L’hemicicle actual, que originàriament fou projectat per Falqués com 

a Saló del Tron, és decorat amb teginat de fusta damunt columnes 

de marbre amb capitells de bronze. Habilitat el 1932 com a Saló de 

Sessions del Parlament, inicialment fou moblat amb un cadiram en 

forma d’U, però l’any següent el decorador Santiago Marco en mo-

dificà la disposició i el transformà en un hemicicle amb vuitanta-cinc 

butaques entapissades de vellut taronja i nou butaques entapissa-

des de vellut vermell per al banc del Govern. Darrere els escons dels 

membres del Parlament es construïren dues llotges a banda i banda 

de l’hemicicle amb baranes de marbre, destinades a les personalitats 

amb invitació oficial. Al fons del Saló, continuant en elevació gradual, 

s’hi posaren rengles de bancs per a la premsa i el públic.

L’any 1980 s’hagueren de col·locar bancs a l’espai entre les llot-

ges per a encabir els cinquanta membres més de què constava el 

Parlament restaurat, i l’any 1986 es completà la reforma convertint 

aquests bancs en butaques, que continuen la disposició en hemici-

cle, per a la qual cosa calgué enretirar les llotges d’autoritats i per-

sonalitats i reduir l’espai del públic. També s’han hagut de fer modi-

ficacions per a incorporar les noves tecnologies al Saló: a la tardor 

del 1996 s’hi instal·là un sistema de votació electrònica i l’any 2002, 

quatre càmeres per a produir un senyal audiovisual institucional de 

les sessions plenàries.

L’hemicicle
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Al fons de l’hemicicle, darrere l’espai destinat al públic, una porta de 

vidre condueix a un annex, en el qual l’Àrea de l’Audiovisual realitza, 

enregistra i controla tècnicament totes les sessions del Ple i les co-

missions, i també els actes institucionals que es fan en espais en què 

hi ha càmeres de televisió. A sota hi ha una sala de premsa per a les 

televisions, des de la qual aquestes es poden connectar al senyal ins-

titucional de televisió del Parlament i enregistrar-lo, per a dur a terme 

la seva tasca informativa.

A banda i banda de l’hemicicle hi ha dos passadissos, als quals s’ar-

riba des de les portes batents del Saló de Sessions. Al fons del pas-

sadís dret hi ha l’escala que dóna accés a la zona de públic de l’he-

micicle. En aquest mateix passadís, davant la porta principal de l’ala 

dreta de l’hemicicle hi ha un dels despatxos del Departament de 

Comunicació.

A l’altra banda, pel passadís esquerre es pot accedir a les dependèn-

cies del Departament de Comunicació. Deixant enrere els dos braços 

perpendiculars a la façana i tornant al creuer octogonal, es poden 

veure els dos braços paral·lels a la façana, que completen el creuer. 

Són, com ja s’ha dit, els que formen les sales de passos perduts, ano-

menades Saló Rosa la de l’esquerra i Saló Gris la de la dreta. El Saló 

Rosa, a l’esquerra de la nau transversal, té pilastres de marbre rosa 

i un seguit de columnes de marbre verd embotides dins estructures 

de ferro decorades amb bronze, i porta al despatx de la Presidència, 

amb un sostre i una decoració remarcables, que és la seu dels actes 

institucionals i les audiències oficials del president.

A mà dreta hi ha els serveis del Gabinet de Presidència i el De par-

tament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional i, entre 

aquests despatxos i el de la Presidència, un passadís de nova cons-

trucció porta a una de les dues ales exteriors, construïdes per Falqués 

el 1915 amb pedra de Montjuïc i rajola vermella. Aquesta ala, que es 

va recuperar com a espai per al Parlament durant les legislatures 

sisena i setena, és paral·lela a la nau central i acull els despatxos de 

treball dels diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 

El Saló Rosa
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Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 

i del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Unida i Alternativa, distribuïts entre la planta superior, situada a nivell 

de la planta noble, i una planta inferior, situada a peu de carrer.

A mà esquerra del despatx presidencial hi ha el passadís que dóna 

als despatxos de les vicepresidències i arriba a l’angle esquerre de la 

façana principal, on hi ha la sala de reunió de la Mesa del Parlament 

i de la Junta de Portaveus. 

Un passadís amb decoracions ceràmiques uneix aquesta banda amb 

el vestíbul d’honor de la planta noble i dóna accés als quatre despat-

xos de les secretaries de la Mesa del Parlament i a una de les dues 

escales interiors que uneixen les tres plantes del Palau.

Totes dues escales són bessones pel que fa a la disposició, l’estruc-

tura i la decoració, i estan unides interiorment per una passarel·la, 

Despatx oficial de  
la presidència  
del Parlament 

Despatx de treball  
del president del 
Parlament

Sala de Mesa
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que dóna accés a les sales que hi ha just a sobre de la Sala de 

Grups. Pujant per l’escala de la banda esquerra, s’arriba directa-

ment a l’ala esquerra de les golfes, formades per sèries de grosses 

encavallades de fusta i ferro que suporten la coberta de l’edifici, les 

quals han estat aprofitades com a element decoratiu. En aquesta 

ala esquerra hi ha els despatxos dels Serveis Jurídics i els despat-

xos i les oficines de la Direcció de Govern Interior i l’Oficina de Dret 

Comparat i de Relacions Interparlamentàries. 

El braç dret de la nau transversal de la planta noble, o Saló Gris, 

decorat amb pilastres de marbre d’aquest color, al llarg de tot el seu 

lateral esquerre comunica amb la sala de conferències de prem-

sa, a la qual s’accedeix des d’aquest mateix passadís. Al fons del 

passadís, i a l’extrem oposat al despatx de la Presidència, hi ha la 

sala 1 de comissions, que, tal com passa a l’altre extrem del Palau, 

comunica amb un passadís de nova construcció que mena a l’altra 

ala exterior, afegida per Falqués, on hi ha les dependències i els 

despatxos del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i del Grup Mixt.

A l’inici d’aquest passadís, al costat de la sala 1, hi ha el bar restau-

rant del Parlament i unes escales que porten a la sala de premsa 

destinada a la premsa escrita, les agències de notícies i les ràdios, 

on els representants dels mitjans de comunicació poden seguir, per 

mitjà del circuit tancat de televisió, el senyal institucional dels plens, 

les comissions i els actes institucionals per a fer la seva feina.

Detall del sostre  
dels passadissos 

Saló Gris 
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Les sales i alguns passadissos de la planta noble tenen els sostres 

decorats amb teginats o amb embigats que combinen la fusta, el 

ferro forjat, el bronze i els marbres de colors. Alguns altres passa-

dissos, en canvi, són d’obra i estan decorats amb peces de cerà-

mica.

El Saló Gris comunica, per mitjà d’unes arcades, amb l’escala d’ho-

nor. Des del costat del vestíbul de la planta noble, es veu una escala 

interior, per la qual es pot accedir directament a l’ala dreta de les 

golfes de l’edifici, recuperada amb els mateixos criteris decoratius 

de l’ala esquerra i habilitada per a allotjar el Departament de Gestió 

Parlamentària i la Direcció d’Informàtica, a les quals també es pot 

arribar en ascensor des de la planta baixa. Una passarel·la comunica 

la banda dreta i l’esquerra de la planta de les golfes.

A excepció de la Diada o d’altres ocasions especials, els ciutadans 

no entren al Palau del Parlament per la porta principal, sinó per una 

altra que està situada més a la dreta. En aquest accés, hi ha un altre 

servei d’identificació i de recepció.

Des de l’ala dreta del Palau, pel passadís que hi ha girant a mà es-

querra es pot accedir al vestíbul d’entrada de l’edifici. En aquest sector 

hi ha el servei de Majordomia.

Continuant pel passadís que s’obre si es gira a mà dreta, hi ha el ser-

vei general de fotocòpies, les dependències del Departament d’Edi-

cions, el magatzem de publicacions, els Serveis Lingüístics i l’àrea de 

servidors de la Direcció d’Informàtica. Al final del passadís hi ha les 

dependències de la Direcció d’Estudis Parlamentaris i, just davant, 

la Biblioteca del Parlament, amb una sala de lectura que dóna a un 

pati reixat exterior.

A l’ala esquerra del Palau hi ha les dependències del Departament 

d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, del Departament d’Infraestructu-

res, Equipaments i Seguretat, dels Serveis Educatius i de la Botiga 

del Parlament.

Escala interior
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L’Administració parlamentària 

L’Administració parlamentària és 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 cen-

tres gestors, integrats per direccions i departaments; els serveis 

d’assessorament; l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, i les oficines 

especialitzades.

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

lamentària. El secretari o secretària general del Parlament és el 

cap del personal i dels serveis del Parlament i compleix funcions 

d’assessorament de la Mesa i la Junta de Portaveus. 

 El lletrat o lletrada major coordina els Serveis Jurídics i exerceix 

les funcions que li delega el secretari o secretària general, que 

substitueix en cas de vacant, absència o malaltia. Els lletrats del 

Parlament actuen com a assessors en les tasques parlamentàri-

es dels òrgans de la cambra i elaboren estudis i informes jurídics. 

També són els qui representen i defensen el Parlament davant 

el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan jurisdiccional. 

El Gabinet de Presidència assisteix tècnicament i administra-

tivament el president o presidenta del Parlament en les seves 

funcions. 

 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 del secretari o secretària general. 

 La Direcció d’Estudis Parlamentaris té al seu càrrec la direcció, 

l’organització, la coordinació i la distribució dels treballs que es 

desenvolupen en les àrees de Documentació, Biblioteca i Arxiu. 

L’Àrea de Documentació s’ocupa de l’anàlisi i la difusió de tota 

mena de legislació i jurisprudència i de la informació de l’activi-

tat dels altres parlaments. L’Àrea de Biblioteca té com a funció 

obtenir, analitzar i difondre informació sobre el dret públic, cons-

titucional i parlamentari, i disposa d’un important fons de llibres 

i revistes especialitzats en aquestes matèries. L’Àrea d’Arxiu faci-

lita informació de l’activitat parlamentària de la cambra catalana. 

Pati de la biblioteca
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Amb aquesta finalitat conserva la documentació produïda pels 

òrgans parlamentaris. 

 La Direcció d’Informàtica s’encarrega, per mitjà del pla informàtic, 

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

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

lupar en el si de l’Administració parlamentària. 

 El Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció Ins ti tu-

cional s’ocupa de les relacions amb el públic i els centres d’en-

senyament, de donar a conèixer 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 co-

mu nicació. 

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

neral de la documentació parlamentària i de la convocatòria de 

reunions i sessions, i, en general, forneix infraestructura adminis-

trativa al treball parlamentari i a la tramitació de documents. 

 El Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat té 

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

dependències. 

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

cacions 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. 

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

Parlament, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització 

material dels pagaments i la percepció dels ingressos. Presta 

assessorament tècnic als òrgans del Parlament que li ho dema-

nen.

 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 parlamen-

tàries espanyoles i d’arreu del món. 

 Els Serveis d’Assessorament Lingüístic s’encarreguen de l’acom-

pliment de les tasques de caràcter lingüístic relatives a l’activitat 

legislativa i a l’administrativa. 

En l’organigrama figura l’Oficina de Qualitat Normativa, que s’ocupa-

rà d’estudiar, elaborar i proposar les directrius de tècnica legislativa, 

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

i estatal.
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Procediment electoral
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La Constitució espanyola determina un sistema de representació pro-

porcional per a l’elecció dels parlaments de les comunitats autòno-

mes constituïdes d’acord amb l’article 151 de la Constitució. Aquesta 

previsió constitucional no fou gaire desenvolupada per l’Estatut del 

1979, l’article 31.1 del qual estableix que «el Parlament serà elegit per 

un termini de quatre anys, per sufragi universal, lliure, igual, directe 

i secret, d’acord amb la llei electoral que el mateix Parlament aprovarà. 

El sistema electoral serà de representació proporcional i assegurarà 

a més l’adequada representació de totes les zones del territori de 

Catalunya». La disposició transitòria quarta de l’Estatut del 1979 es-

tableix els elements indispensables per a dur a terme les eleccions i, 

en tot allò que no està establert, remet a les normes per a les elecci-

ons legislatives al Congrés dels Diputats. De fet, doncs, l’Estatut del 

1979 no condiciona gaire més enllà del que estableix la Constitució el 

sistema electoral del Parlament de Catalunya, sinó que remet a una 

futura llei electoral, la qual encara no ha estat aprovada. 

La manca de llei electoral ha implicat que, amb l’excepció del nombre 

de diputats i de la determinació de les circumscripcions electorals, 

s’apliqui a les eleccions al Parlament de Catalunya les normes que 

regulen les eleccions legislatives al Congrés dels Diputats contingudes 

a la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general 

(LOREG). 

Cal remarcar, però, que la LOREG conté un conjunt de prescripcions 

que tenen la condició de normes d’aplicació general, és a dir, que 

s’han d’aplicar a tots els procediments electorals (estatals, autonòmics 

o locals), i que foren establerts per l’Estat d’acord amb les compe-

tències que li reserva la Constitució. Aquestes normes, enumerades 

al paràgraf 2 de la disposició addicional primera de la LOREG, fan 

referència especialment a la definició del dret de sufragi, a l’adminis-

tració electoral, al cens electoral, als requisits generals de la convo-

catòria d’eleccions, al procediment de presentació de candidatures, 

a la campanya i la propaganda electorals, al recurs contenciós elec-

toral, a les despeses i les subvencions electorals i als delictes i les 

infraccions electorals.

Pel que fa al nombre de diputats i a la determinació de les circums-

cripcions electorals, s’aplica la regulació prevista inicialment per a les 

primeres eleccions al Parlament. D’acord amb l’apartat 2 d’aquesta 

disposició, el Parlament està integrat per 135 diputats. L’Estatut tam-

bé incorpora la circumscripció provincial com a criteri provisional, 

i introdueix un correctiu pel que fa al nombre de diputats que cor-

respon a cada circumscripció. Així, d’acord amb la dita disposició 

transitòria quarta, a les circumscripcions de Barcelona, Girona, Lleida 

i Tarragona els són atribuïts 85, 17, 15 i 18 diputats, respectivament.
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Sens perjudici que un aprofundiment en el procediment electoral 

requereix la consulta directa dels textos legislatius, hem optat per 

plantejar-ne la descripció a partir de les preguntes més freqüents 

que, amb relació al procés, es formulen davant unes eleccions. Al 

mateix temps, també oferim els quadres amb la informació dels re-

sultats electorals que s’han produït en les sis eleccions al Parlament 

de Catalunya tingudes fins ara.

L’electorat
Qui pot votar en les eleccions al Parlament de Catalunya? 

Poden participar com a electors els ciutadans espanyols majors de di-

vuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s’obté mitjan-

çant la inscripció o alta en el padró municipal d’habitants com a veí a 

qualsevol municipi de Catalunya) inscrits al cens electoral i que no es tro-

bin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

També poden votar a les eleccions al Parlament els ciutadans espa-

nyols residents al l’estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer 

veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al conso-

lat d’Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits 

com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei 

de l’Estat.

Poden votar els catalans que actualment resideixen en una altra 

comunitat autònoma de l’Estat espanyol? 

Els catalans que s’han donat d’alta com a veïns en el padró d’habi-

tants d’un municipi de fora de Catalunya deixen de ser electors. Però 

aquest canvi no té efecte immediatament, ja que ha de ser recollit en 

el cens electoral, el qual s’actualitza mensualment.

Per tant, depèn de si figuren inscrits al cens electoral vigent per a 

l’elecció.

Són electors els catalans que actualment resideixen  

a l’estranger? 

Els ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagin tingut a 

Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta 

condició al consolat d’Espanya corresponent, i també els seus des-

cendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, gaudeixen, com a 

catalans, dels drets polítics definits a l’Estatut d’autonomia i, per tant, 

també són electors.

Quines són les situacions que legalment priven del dret de vot?

La llei electoral estableix que no poden votar els condemnats per sen-

tència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del 
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dret de sufragi durant el temps del seu compliment. Malgrat això, cal 

remarcar que l’actual codi penal no estableix aquesta pena.

La llei electoral també estableix que no tenen dret a sufragi els decla-

rats incapaços mitjançant sentència judicial ferma, sempre que a la 

sentència consti expressament la incapacitat per a l’exercici del dret 

de sufragi. Tampoc no tenen dret a vot els internats en un hospital 

psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període que duri el seu 

internament, sempre que en l’autorització el jutge o la jutgessa en de-

clari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi. 

Si faig els divuit anys el dia de la votació, puc votar? 

Sí, i per tal de fer possible l’exercici del dret de vot en aquest cas, el 

cens electoral, en l’actualització del mes de gener, inclou la llista de 

les persones que faran divuit anys entre l’1 de gener i el 31 de de-

sembre de cada any. 

M’he d’inscriure al cens electoral per a poder votar? 

Un dels requisits per a votar és estar inscrit al cens electoral. La ins-

cripció és obligatòria, però la porta a terme d’ofici cada ajuntament pel 

que fa als residents en el municipi, a partir de les dades que consten 

en el padró d’habitants. Els ciutadans, però, tenen dret a consultar el 

cens en qualsevol moment, i a presentar reclamacions respecte a la 

seva inclusió durant el període d’exposició al públic. 

Nombre de circumscripcions i nombre d’escons
Què és la circumscripció electoral?

És la delimitació o divisió del territori que s’utilitza com a base per a 

l’assignació dels escons i acostuma a coincidir amb alguna divisió 

administrativa existent.

Quina és la circumscripció electoral en les eleccions  

al Parlament de Catalunya? 

Actualment les circumscripcions per a les eleccions al Parlament 

de Catalunya són les províncies de Barcelona, Girona, Lleida 

i Tarragona. 

Quants diputats s’elegeixen per cada circumscripció? 

Actualment el Parlament de Catalunya està integrat per 135 diputats, 

dels quals la circumscripció de Barcelona n’elegeix 85, la de Girona 

17, la de Lleida 15 i la de Tarragona 18.

Podria establir-se una circumscripció diferent de la província? 

Sí. El Parlament de Catalunya pot aprovar una llei electoral que esta-

bleixi un altre tipus de circumscripció. 
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Podria establir-se un nombre diferent de diputats? 

Sí. El Parlament de Catalunya pot aprovar una llei electoral que de-

termini un nombre de diputats diferent. De fet, la Llei 3/1982, del 

23 de març, del Parlament, el President i el Consell Executiu de la 

Generalitat, estableix que el nombre de diputats del Parlament s’ha 

de situar entre 100 i 150. 

El cens electoral
Què és el cens electoral? 

El cens electoral és la relació de persones que compleixen els requi-

sits per a ser electores. Es divideix en el cens d’electors residents a 

Espanya i el cens dels electors residents-absents, que viuen a l’es-

tranger. El cens electoral és únic per a totes les eleccions.

Qui fa el cens electoral? 

L’òrgan encarregat de confegir el cens electoral és l’Oficina del Cens 

Electoral, enquadrada dins l’Institut Nacional d’Estadística i sota la 

supervisió de la Junta Electoral Central.

L’Oficina del Cens Electoral té delegacions provincials, sens perjudici 

que els ajuntaments i els consolats actuen com a col·laboradors en 

les tasques censals. 

Si he canviat de domicili recentment, on he de votar? 

El canvi de domicili s’ha de comunicar a l’ajuntament respectiu. Si és 

dins del mateix municipi, pot determinar un canvi de secció o de mesa 

on exercir el dret de vot. El cens electoral que s’utilitza en unes eleccions 

BArCELONA
CiU 27
PSC-CpC 25 
ERC 11
PP 10
ICV-EA 9
C’s 3

GIrONA
CiU 7 
PSC-CpC 4 
ERC 4
ICV-EA 1
PP 1

LLEIDA
CiU 7 
PSC-CpC 3 
ERC 3
PP 1
ICV-EA 1

Nombre d’escons obtinguts per 
circumscripcions en la VIII legislatura

Convergència i Unió (CiU)

Partit Socialista de Catalunya -  
Ciutadans pel Canvi (PSC - CpC)

TArrAGONA
CiU 7 
PSC-CpC 5
ERC 3
PP 2
ICV-EA 1
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determinades es tanca el dia primer del mes anterior a la convocatòria 

d’eleccions. Per tant, els canvis comunicats posteriorment a aquesta 

data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; 

en canvi, s’han de recollir els canvis comunicats anteriorment. 

Com ho he de fer per rectificar un error al cens electoral? 

La sol·licitud de rectificació o reclamació es pot presentar en qualse-

vol moment. Ara bé, perquè tingui efectes en una determinada con-

vocatòria electoral, cal que s’hagi presentat o bé abans de la data de 

tancament del cens electoral vigent en aquella elecció o en el termi-

ni de vuit dies, durant els quals el cens ha d’estar exposat al públic a 

aquests efectes en els ajuntaments i consolats. Tanmateix, la recla-

mació només pot ser estimada si es basa en situacions existents amb 

anterioritat a la data de tancament del cens electoral. 

On puc consultar el cens electoral? 

Als ajuntaments, a les delegacions provincials d’estadística i als consolats.

L’Administració electoral
Què són les juntes electorals? 

Les juntes electorals són òrgans que integren l’administració electo-

ral, que té per finalitat garantir la transparència, l’objectivitat i el res-

pecte del principi d’igualtat en el procés electoral. A més de l’anome-

nada central, amb competències a tot l’Estat, n’hi ha de provincials a 

cada província i de zona a cada partit judicial. Són independents de 

l’Administració per a assegurar-ne la imparcialitat i les integren ma-

gistrats (que són majoria), juristes d’especial qualificació nomenats 

per la junta superior en àmbit, a proposta dels representants de les 

candidatures o, en el cas de la junta electoral central, per propos-

ta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions amb 

representació al Congrés.

Totes les juntes electorals tenen les mateixes atribucions? 

Les funcions concretes de les juntes, en funció de cada nivell territo-

rial, són especificades per la legislació electoral. Les juntes electorals 

provincials, entre altres, tenen les funcions de proclamar candidatu-

res, proclamar electes, resoldre reclamacions, aprovar el model de 

paperetes, vetllar pel compliment de les disposicions relatives a les 

despeses i subvencions electorals, emetre instruccions a les juntes 

de zona i resoldre les consultes que aquestes els formulin. 

Qui controla les decisions de les juntes electorals? 

Els tribunals de justícia, per mitjà de la jurisdicció contenciosa admi-

nistrativa.
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Tothom pot adreçar-se a les juntes electorals? 

Les consultes dels electors s’han d’adreçar a la junta electoral de 

zona. 

Què són les meses electorals? 

Les meses electorals són òrgans formats per ciutadans elegits per 

sorteig, encarregats de rebre els vots dels ciutadans i de fer-ne el 

recompte. 

Com s’elegeixen les meses electorals? 

Els presidents i els vocals de les meses electorals són designats mit-

jançant un sorteig públic fet per l’ajuntament respectiu entre la tota-

litat de les persones censades que siguin menors de seixanta-cinc 

anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president, a més, ha de tenir 

el batxillerat, el títol de formació professional de segon grau o, de for-

ma subsidiària, el graduat escolar o equivalent. 

Quina àrea cobreix una mesa electoral i qui ho delimita? 

Cada mesa electoral correspon, en principi, a una secció electoral. Si 

el nombre d’electors d’una secció ho fa aconsellable o la població és 

molt disseminada, una secció electoral es pot dividir en diverses me-

ses electorals, sempre que el resultat no doni que el nombre d’elec-

tors adscrits a una mesa és inferior de dos-cents.

L’àmbit geogràfic que correspon a una mesa el proposa l’ajuntament 

i el fixa l’oficina del cens electoral. 

Què són les seccions electorals? 

Les seccions electorals són les zones en què es divideixen les cir-

cumscripcions electorals.

Les seccions electorals es determinen pel nombre d’electors: cada 

secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. 

Això no obstant, per cada municipi hi ha, com a mínim, una secció 

electoral, tenint en compte que cap secció no pot tenir un àmbit su-

perior al d’un terme municipal. 

La presentació de candidatures i els partits polítics
Quines condicions es requereixen per a ser candidat  

o candidata?

Per a ser candidat o candidata cal tenir la condició política de català 

o catalana i no trobar-se sotmès en cap en causa d’inelegibilitat.

Tenen la condició política de catalans els ciutadans espanyols que 

tenen el veïnatge administratiu a Catalunya, és a dir, les persones de 

nacionalitat espanyola majors d’edat i empadronades en un municipi 



53

P
ro

c
e

d
im

e
n

t 
e

le
c

to
ra

l

de Catalunya o residents a l’estranger que hagin tingut l’últim domicili 

en un municipi de Catalunya. 

Es poden presentar candidatures al marge dels partits polítics? 

Sí, es poden presentar candidatures mitjançant les anomenades 

«agrupacions d’electors». Aquestes candidatures s’han de presentar 

amb les signatures d’almenys un u per cent dels inscrits al cens elec-

toral en la circumscripció corresponent. 

Cal presentar candidatures a totes les circumscripcions? 

No, en el nostre dret electoral no existeix l’obligació de concórrer a 

les eleccions en un nombre mínim de circumscripcions, com passa 

en algun altre país.

Quins tràmits administratius cal seguir per a legalitzar un partit 

polític? 

Atès que es tracta de l’exercici del dret fonamental d’associació, la 

creació d’un partit no requereix un acte de reconeixement o autorit-

zació públics, sinó que és fruit de la lliure autodeterminació dels fun-

dadors. Ara bé, el partit no adquireix personalitat jurídica fins el vint-

i-unè dia següent a aquell en què els dirigents o promotors dipositin, 

en el registre del Ministeri de l’Interior, una acta notarial subscrita 

per ells on constin les seves dades personals i en la qual s’incorpo-

rin els estatuts del partit. Dins els vint dies següents el Ministeri n’ha 

d’acordar la inscripció. Durant aquest mateix termini, el Ministeri pot 

posar en coneixement del Ministeri Fiscal la documentació presen-

tada si en dedueix indicis racionals d’il·licitud penal. 

Cal algun nombre mínim d’afiliats o de signatures de suport 

perquè un partit pugui presentar candidatures? 

No. Només cal que el partit o la federació estigui inscrit en el regis-

tre de partits. 

En quin moment s’han de presentar les candidatures perquè 

puguin ser admeses? 

Les candidatures presentades pels partits, les federacions, les coali-

cions i les agrupacions d’electors es presenten davant la junta com-

petent entre el quinzè i el vintè dia posterior a la convocatòria. 

Algú controla la legalitat de les candidatures que es presenten? 

La junta electoral provincial comprova que les candidatures complei-

xin els requisits formals legalment establerts, és a dir, que es pre-

sentin per escrit, amb expressió clara de la denominació, les sigles 

i els símbols del partit, la federació, la coalició o l’agrupació promo-
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tora, com també el nom i els cognoms dels candidats, amb els do-

cuments d’acceptació de la candidatura i d’acreditació de les con-

dicions d’elegibilitat.

La campanya electoral
Què és la campanya electoral? 

No hi ha una definició legal, però es pot deduir que la legislació vi-

gent considera la campanya electoral com l’activitat desenvolupa-

da per les candidatures que s’adreça expressament a obtenir el vot 

dels ciutadans. No s’hi inclouen, per tant, els actes de difusió d’ide-

es, els programes, ni les opinions mitjançant declaracions o anuncis 

que no sol·liciten directament el vot per a les eleccions. 

Quina durada té la campanya electoral? 

Quinze dies. En tot cas, acaba a les zero hores del dia immediata-

ment anterior a la votació. 

Quins requisits calen per a convocar un míting electoral? 

La celebració d’actes públics de campanya electoral es regeix pel 

que disposa la legislació reguladora del dret de reunió. Les atribu-

cions encomanades per aquesta normativa a l’autoritat governativa 

s’entenen assumides per les juntes electorals provincials. Això no 

obstant, l’autoritat governativa (la Delegació del Govern de l’Estat) 

conserva les seves atribucions pel que fa a l’ordre públic.

Jordi Pujol, candidat a 
la presidència per CiU, 
en campanya electoral 
(1984) 

Raimon Obiols, candidat 
a la presidència pel 
PSC-PSOE, en 
campanya electoral 
(1984)

Antoni Gutiérrez, «Guti», 
candidat a la presidència 
pel PSUC, en campanya 
electoral al Prat de 
Llobregat (1984)  

Heribert Barrera, 
candidat a la presidència 
per ERC, en campanya 
electoral (1984). 
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Els ciutadans poden convocar reunions públiques durant l’època 

de campanya? 

El dret de reunió es pot exercir durant la campanya electoral en les 

mateixes condicions que fora d’aquest període. Per tant, si els promo-

tors són altres ciutadans, han d’adreçar la comunicació del propòsit 

de fer una reunió pública a la Delegació del Govern de l’Estat. 

Quins llocs o espais es poden utilitzar per a actes electorals? 

D’acord amb la legislació reguladora del dret de reunió, les que es 

fan en locals tancats no estan subjectes a cap requisit formal. Les 

que es fan en espais oberts s’han de comunicar, amb deu dies d’an-

telació, a la Junta Electoral Provincial, i a l’escrit de comunicació s’hi 

ha de fer constar: el nom, els cognoms, el domicili i el document ofi-

cial d’identificació de l’organitzador o organitzadors, o del represen-

tant de la candidatura. 

On es pot posar propaganda electoral? 

Als llocs que els ajuntaments reservin amb aquesta finalitat, en els béns 

públics municipals. A part d’aquests llocs especials i gratuïts, els par-

tits, les associacions, les coalicions o les federacions només poden 

col·locar cartells de propaganda electoral en els espais comercials au-

toritzats, és a dir, amb consentiment dels propietaris respectius. 

Es pot posar propaganda electoral a qualsevol paret, fanal, etc.?

Correspon a l’ajuntament determinar els llocs o els elements situats a 

la via pública que es poden utilitzar per a posar-hi propaganda elec-

toral. La col·locació de cartells en els llocs reservats amb aquesta fi-

nalitat, que és gratuïta, només es pot fer d’acord amb la distribució 

d’aquests espais que estableix la junta electoral de zona. Aquesta 

ha de distribuir equitativament els llocs esmentats de forma que to-

tes les candidatures disposin de la mateixa superfície i d’una utilitat 

anàloga en cada un dels emplaçaments disponibles. 

Es poden utilitzar lliurement els espais públics per a fer actes 

electorals? 

Els ajuntaments han de reservar locals oficials i espais públics d’ús 

gratuït per a fer els actes públics de campanya electoral. Els ajun-

taments han de fer saber a la junta electoral de zona corresponent, 

que alhora ho ha de comunicar a la junta provincial, els locals i es-

pais públics que hagin reservat amb aquesta finalitat. Aquesta rela-

ció ha de contenir l’especificació dels dies i les hores en què cada un 

sigui utilitzable i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província 

dins els quinze dies següents al de la convocatòria. A partir d’ales-

hores els representants de les candidatures poden sol·licitar davant 
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les juntes de zona la utilització dels locals i llocs esmentats. Les jun-

tes de zona atribueixen els locals i llocs disponibles en funció de les 

sol·licituds, i si diverses sol·licituds coincideixen, atenent al criteri 

d’igualtat d’oportunitats, i subsidiàriament, a les preferències dels 

partits, federacions o coalicions amb major nombre de vots en les 

darreres eleccions equivalents en la mateixa circumscripció. 

Puc oposar-me a la col·locació de pancartes davant de casa? 

És l’ajuntament qui reserva el lloc per a la col·locació de cartells en es-

pais d’ús públic i la junta electoral els assigna a les diverses candida-

tures. Per tant, els partits, les federacions, les coalicions o les agrupa-

cions d’electors tenen dret a la col·locació de la pancarta si es tracta 

de l’espai que els ha estat assignat. En cas contrari, es pot posar en 

coneixement de l’ajuntament i de la junta l’ús il·lícit d’aquest espai. 

Qui paga la propaganda electoral? 

A més de la cessió d’espais de titularitat pública, en les eleccions al 

Parlament la Generalitat contribueix a les despeses electorals de les 

candidatures, com també ho fa l’Estat a les eleccions al Congrés i al 

Senat. També es fixen tarifes especials per a l’ús del servei de cor-

reus. Pel que fa a les subvencions privades, també són admissibles, 

però estan limitades legalment i són objecte de control posterior. 

Puc oposar-me a rebre correu amb propaganda electoral? 

No, ja que les disposicions de les lleis reguladores del tractament au-

tomatitzat de dades personals que ho permeten respecte a la propa-

ganda comercial no són aplicables en matèria electoral. 

Es poden contractar lliurement espais per a propaganda electoral 

en els mitjans de comunicació? 

No es poden contractar espais de publicitat electoral en els mitjans 

de comunicació pública. Ara bé, durant la campanya els partits, les 

federacions, les coalicions i les agrupacions que concorren a les elec-

cions tenen dret a espais gratuïts de propaganda a les emissores de 

televisió i ràdio de titularitat pública. També tenen dret a fer publicitat 

en la premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titularitat priva-

da, tot i que les despeses per aquesta publicitat no poden superar el 

vint per cent del límit de despeses previst legalment. 

El dia de la votació
Com puc saber on he d’anar a votar? 

Apareix indicat a la targeta d’inscripció censal. També s’indica en el 

cens electoral, el qual es pot consultar als ajuntaments, a les delega-

cions provincials d’estadística, a internet i als consolats. 
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Quin horari fan els col·legis electorals? 

Els col·legis electorals s’obren a les nou del matí i romanen oberts in-

interrompudament fins a les vuit del vespre. 

Es necessita la targeta d’inscripció al cens per a poder votar? 

No. La targeta únicament té efectes informatius.

Necessito el DNI per a poder votar? 

La presentació del DNI no és imprescindible, malgrat que per a votar 

cal que l’elector s’identifiqui. Per a fer-ho pot presentar tant el DNI, 

com el passaport o el permís de conduir, sempre que en aquests do-

cuments hi hagi la fotografia del titular.

Sigui quin sigui el document utilitzat, ha de ser original: no se n’adme-

ten fotocòpies. En canvi, no hi fa res que el document hagi caducat 

si permet la identificació de l’elector. 

Hi ha cap problema si en el DNI tinc el meu nom en castellà  

i en el cens electoral està en català? 

En principi, les dades del document que s’utilitzi per a acreditar-se 

han de coincidir amb les dades del cens electoral. Això no obstant, 

quan aquestes dades no coincideixin exactament, però sigui indub-

table la identitat de l’elector, no ha d’haver-hi cap problema. En prin-

cipi, el fet que el nom aparegui en català en un document i en cas-

tellà en un altre no impedeix la identificació de l’elector. 

Es pot votar per delegació? 

El vot és sempre personal. Això no obstant, els electors que no sa-

ben llegir o els que, per algun defecte físic, es troben impedits per a 

Rafael Ribó, candidat  
a la presidència per ICV  
l’any 1992, votant
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elegir una papereta o per a col·locar-la dins el sobre i lliurar-la al pre-

sident o presidenta de la mesa, poden servir-se, per a aquestes ope-

racions, d’una persona de la seva confiança que les acompanyi. 

Els membres de la mesa poden anotar les meves dades personals 

conforme he votat? 

Els vocals de la mesa estan obligats a anotar en una llista numera-

da el nom i els cognoms dels votants, en el mateix ordre en què vo-

ten. Al costat d’aquestes dades s’hi anota el número que correspon 

a l’elector d’acord amb el cens electoral.

Si volen, els interventors designats per les candidatures també poden 

prendre nota dels votants. 

Puc verificar que la mesa electoral ha anotat correctament  

les meves dades a la llista de votants? 

Tots els electors tenen dret a examinar que el seu nom i cognoms han 

estat ben anotats a la llista de votants feta per la mesa electoral. 

Els interventors d’una candidatura poden adreçar-se als votants a 

l’interior del recinte on hi ha la mesa electoral? 

En els recintes on hi ha les meses electorals no es pot fer cap activitat 

de campanya ni tampoc d’informació. Les úniques persones que po-

den informar sobre la forma d’emetre el vot als electors que ho dema-

nin són els membres de la mesa electoral. En tot cas, aquesta informa-

ció s’ha de facilitar de manera que es garanteixi el secret del vot. 

A qui m’haig d’adreçar si veig alguna irregularitat al recinte 

electoral? 

La màxima autoritat en el local és el president o presidenta de la me-

sa electoral i és a ell a qui, en primer lloc, cal adreçar-se per tal que 

prengui les mesures que calgui per a resoldre qualsevol problema, 

inclosos els d’ordre públic dins el recinte. 

Qui fa l’escrutini del lloc on he votat? 

L’escrutini de cada mesa electoral s’ha de fer immediatament acaba-

da la votació. Els encarregats de fer l’escrutini són els membres de 

la mesa electoral. 

Com es fa l’escrutini de la mesa electoral? 

El president o presidenta de la mesa és l’encarregat d’extreure les 
paperetes de l’urna, llegir-les en veu alta i mostrar-les als altres mem-
bres de la mesa electoral, als interventors i als apoderats de les can-
didatures. Un cop acabat el recompte de vots, s’han de confrontar 
el nombre de vots i el nombre de votants que consten a la llista feta 
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durant la votació. Si hi ha reclamacions, les ha de resoldre la mesa 
electoral per majoria. Finalment, s’anuncia el resultat en veu alta, in-
dicant el nombre d’electors, el nombre de votants, els vots nuls, els 
vots en blanc i els vots obtinguts per cada candidatura. 

Puc ser present a l’escrutini de la mesa electoral? 

L’escrutini és públic amb caràcter general, és a dir que tothom qui ho 
desitgi hi pot ser present, sense cap altra limitació que les que esta-
bleixi el president o presidenta de la mesa electoral fonamentades en 
la necessitat de conservar l’ordre públic. 

Què són els vots nuls? 

Els vots nuls són aquells que, tal com han estat emesos, no garantei-
xen de forma clara quina és la voluntat de l’elector o en els que aquest 
no ha pogut emetre el vot de forma lliure i secreta. La llei considera 
que són nuls els vots que s’han emès en un sobre o en una papere-
ta diferent del model oficial i els que s’han emès sense sobre o en un 
sobre que contingui més d’una papereta de candidatures diferents. 
També són nuls els vots emesos en paperetes en què s’hagin modi-
ficat, afegit, senyalat o ratllat noms dels candidats o en què se n’hagi 
alterat l’ordre de col·locació. També són nuls els vots emesos en so-
bres que hagin estat alterats. 

És nul el vot si en el sobre hi ha dues paperetes de la mateixa 

candidatura? 

Si en el sobre hi ha més d’una papereta de la mateixa candidatura el 

vot no és nul, però, evidentment, es computa com un sol vot vàlid a 

la candidatura en concret. 

És nul el sobre que no contingui cap papereta? 

El sobre que no conté cap papereta es computa com un vot en blanc, 

però com a vot vàlid. Aquesta és, en principi, l’única fórmula per a vo-

tar en blanc a les eleccions al Parlament de Catalunya, ja que no es 

preveu l’edició de paperetes en blanc. 

Quina diferència hi ha entre els vots nuls i els vots en blanc? 

El vot nul és un vot invàlid, és a dir, que no computa als efectes d’es-

tablir el resultat electoral. Per contra, el vot en blanc és un vot vàlid, 

la qual cosa li atorga valor a l’hora determinar la barrera electoral. La 

llei estableix que a l’hora d’atribuir escons no es tenen en compte les 

candidatures que no hagin obtingut el tres per cent dels vots vàlids 

emesos a la circumscripció, la qual cosa vol dir que els vots en blanc 

es tenen en compte a l’hora de determinar quin és el nombre de vots 

que supera aquest tres per cent. 
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Què se’n fa, de les paperetes, un cop acabat l’escrutini? 

Les paperetes, un cop proclamats els resultats de la mesa electoral, 

són destruïdes davant els concurrents, llevat de les que s’hagin de-

clarat invàlides (vots nuls) de les que hagin estat objecte d’alguna re-

clamació, les quals s’han d’unir a l’acta de l’escrutini i s’arxiven amb 

aquesta un cop rubricades pels membres de la mesa. 

Com es documenta el que ha passat a cada mesa electoral? 

Els membres de la mesa electoral han de documentar el que ha pas-

sat durant la jornada en els impresos que els facilita la junta electoral 

corresponent. Aquests documents són:

 L’acta de constitució de la mesa electoral.

 L’acta de la sessió.

 La llista numerada de votants.

La mesa també disposa de tres sobres. En el primer hi ha de posar 

l’original d’aquests tres documents junt amb les paperetes invàlides i 

les que hagin estat objecte d’alguna reclamació, la llista del cens utilit-

zada per al control de les eleccions i, si n’hi hagués, les certificacions 

censals aportades pels electors. En el segon i en el tercer sobre s’hi 

han de posar còpies de l’acta de constitució de la mesa electoral i 

de l’acta de la sessió. 

Els interventors i apoderats tenen dret a obtenir una còpia de les 

actes? Alguna altra persona pot obtenir-ne? 

Sí. Els representants de la candidatura, els interventors, els apode-

rats i els candidats tenen dret a obtenir còpies de les actes, sense 

que la mesa electoral se’n pugui excusar. Només tenen dret a una 

còpia per candidatura. A més, en el moment de l’escrutini a les me-

ses electorals hi ha present un representant de l’Administració públi-

ca, al qual s’ha de lliurar una còpia de l’acta d’escrutini, a l’efecte que 

el Govern pugui facilitar informació provisional sobre els resultats de 

les eleccions. 

Es dóna alguna altra publicitat a les actes? 

Sí. L’acta d’escrutini de la mesa s’ha d’afixar immediatament a la part 

exterior o a l’entrada del local. 

Què se’n fa, dels sobres amb la documentació de la mesa 

electoral? 

El president o presidenta de cada mesa electoral ha de dur el pri-

mer i el segon sobre al jutjat de primera instància o al de pau dins 

la demarcació del qual estigui situada la mesa i l’ha de lliurar al jut-

ge o jutgessa, el qual li n’ha de donar un rebut. La força pública ha 
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d’acompanyar el president o presidenta i, si cal, li ha de facilitar el 

desplaçament.

Els vocals i els interventors que ho desitgin poden acompanyar el 

president o presidenta. El tercer sobre s’ha de lliurar al funcionari o 

funcionària del servei de correus que s’ha de presentar a la mesa 

electoral per a recollir-lo. Un vocal o una vocal, com a mínim, ha de 

restar al local fins que hagi fet aquest lliurament. 

El resultat electoral
Quan es fa l’escrutini oficial i qui el fa? 

L’escrutini oficial comença el tercer dia següent al de la votació i, en el 

cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, el fan les juntes elec-

torals provincials. L’escrutini de cada circumscripció és un acte únic, 

malgrat que pot durar més d’un dia. En tot cas, no pot acabar més 

tard del sisè dia després de la votació. És un acte públic.

Com arriba la documentació de les meses electorals a la junta 

electoral? 

El jutge o jutgessa de primera instància o el de pau ha de dur, dins les 

deu hores després d’haver-los rebut, el primer dels sobres a la junta 

electoral que ha de fer l’escrutini. El segon dels sobres queda arxi-

vats al jutjat per si la junta electoral o els tribunals competents en els 

processos contenciosos el reclamen.

El servei de correus ha de trametre el tercer sobre a la junta electoral 

que ha de fer l’escrutini l’endemà de les eleccions.

Si l’escrutini es fa al cap de tres dies, com sabem el resultat al cap 

de poques hores de tancar-se els col·legis electorals? 

El resultat es coneix, amb caràcter provisional, perquè el Govern, a 

partir de la informació que rep de les diverses meses electorals, n’ela-

bora la projecció. Per aquest motiu, en el moment de l’escrutini a les 

meses electorals hi ha present un representant o una representant 

de l’Administració pública, al qual s’ha de lliurar una còpia de l’acta, 

a l’efecte que el Govern pugui facilitar aquesta informació provisional 

sobre el resultat.

Durant l’escrutini es poden anul·lar alguns vots o les actes 

d’alguna mesa electoral? 

No. Durant l’escrutini les juntes no poden anul·lar ni actes ni vots. La 

seva funció es limita a verificar, sense cap discussió, el recompte i 

la suma de vots admesos per les meses electorals i que consten a 

les actes que se li han tramès, amb l’excepció que alguna mesa ha-

gi emès actes dobles o que constin més electors en una acta que el 
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nombre d’electors de la mesa. En aquests casos, les juntes no les po-

den comptabilitzar en l’escrutini. En qualsevol cas, les juntes poden 

corregir directament els errors materials o de fet i els aritmètics. 

Qui pot reclamar contra l’escrutini i qui ha de resoldre  

les reclamacions? 

Un cop acabat l’escrutini, i durant el termini d’un dia, es poden pre-

sentar reclamacions i protestes, que només es poden referir a les in-

cidències que constin a les actes de les meses electorals i a les que 

constin a l’acta de l’escrutini. Aquestes reclamacions i protestes les 

poden formular els representants i els apoderats de les candidatures 

en el termini d’un dia des de la signatura de l’acta de l’escrutini.

Les juntes electorals han de resoldre sobre les reclamacions i les 

protestes en el termini d’un dia. Contra aquestes resolucions es pot 

interposar un recurs davant la Junta Electoral Central també en el ter-

mini d’un dia. La Junta Electoral Central ha d’escoltar les parts en el 

termini de dos dies i resoldre l’assumpte en el termini d’un dia més. 

Quan es proclamen els resultats oficials? 

L’endemà d’acabat el termini per a presentar reclamacions i protestes 

sense que se’n formulin o, si escau, l’endemà del dia que siguin re-

soltes per la Junta Electoral Central, les juntes electorals han de pro-

clamar els resultats. 

Com s’atribueixen els escons entre les candidatures? 

Actualment l’atribució d’escons en funció dels resultats de l’es-

crutini es fa mitjançant una regla proporcional, corregida per mit-

PERCENTATGE D’ESCONS PER SEXES

I leg.
Homes 94,81 91,85 89,63 87,41 85,93 76,98 68,15 63,70
Dones 5,19 8,15 10,37 12,59 14,07 23,02 31,85 36,03

II leg. III leg. IV leg. V leg. VI leg. VII leg. VIII leg.
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jà de l’anomenat «sistema d’Hondt», entre les candidatures que 

hagin obtingut com a mínim el tres per cent dels vots vàlids eme-

sos a la circumscripció. Els escons corresponents a cada candi-

datura s’adjudiquen als candidats inclosos a aquesta pel mateix 

ordre en què han estat presentats, la qual cosa implica que es 

tracta d’un sistema de «llistes blocades», és a dir, que els electors 

no poden alterar l’ordre de preferència amb relació als candidats 

inclosos en les llistes. 

Com s’elegeixen els representants al Parlament de Catalunya? 

Per a elegir els representants de la ciutadania, el primer que es fa és 

dividir el territori en circumscripcions electorals i establir el nombre de 

representants de cada una. El nombre de representants es determina 

en funció del nombre d’habitants del territori, però també d’acord amb 

la voluntat que hi hagi un equilibri entre el territori i la quantitat d’elec-

tors, de manera que ni un determinat indret ni un nombre majoritari 

d’electors no quedin escassament representats. 

Hi ha, però, diversos sistemes electorals: els que es coneixen com a 

«sistemes majoritaris» i els que s’anomenen «sistemes proporcionals». 

Els sistemes majoritaris permeten que es governi amb majories cla-

res, però és possible que una part important de la població no quedi 

representada en el govern. 

Els sistemes proporcionals asseguren que una part més gran de la 

població quedi representada en el govern, però dificulten la creació 

de governs majoritaris. 

En el cas hipotètic que en un territori s’escollissin cinc representants, 

en un sistema majoritari tots cinc serien de la coalició o el partit més 

votat, i en un sistema proporcional, en canvi, es repartirien d’acord 

amb el nombre de vots obtinguts per cada partit o coalició (podrien 

ser, per exemple, dos representants per una candidatura, dos per una 

altra i un per una tercera). 

Pel que fa a Catalunya, la Constitució espanyola i l’Estatut d’autono-

mia estableixen el següent:

Constitució espanyola  

Article 68 

3. L’elecció es farà a cada circumscripció atenint a criteris de repre-

sentació proporcional. 

Estatut d’autonomia de Catalunya

Article 56 

El Parlament es compon d’un mínim de cent diputats i un màxim de 

cent cinquanta, elegits per un termini de quatre anys per mitjà de su-
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fragi universal, lliure, igual, directe i secret, d’acord amb aquest Estatut 

i la legislació electoral. 

El sistema electoral és de representació proporcional i ha d’assegurar 

la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya. 

L’Administració electoral és independent i garanteix la transparència 

i l’objectivitat del procés electoral. El règim electoral és regulat per una 

llei del Parlament aprovada en una votació final sobre el conjunt del 

text per majoria de dues terceres parts dels diputats. 

Així, les eleccions a Catalunya es fan d’acord amb un sistema proporci-

onal. Dels diversos sistemes proporcionals que hi ha a Catalunya, s’apli-

ca la llei d’Hondt, que és coneguda amb el nom del seu creador.

Vegem amb un exemple com funciona aquest sistema proporcional. 

Posem una circumscripció electoral en què hem d’escollir cinc repre-

sentants i han obtingut vots els partits o les coalicions següents: 

Partit A  832 

Coalició B   714 

Partit C   504 

Partit D  302 

Coalició E   107 

Hem de dividir cada una d’aquestes quantitats pels números que van 

de l’1 al 5. 

Una vegada fet això, donem un representant a cada partit o coalició 

d’acord amb els cinc resultats més alts d’aquestes divisions. 

 Divisor Partit A Coalició B Partit C Partit D Coalició E 

 Vots 832 Vots 714 Vots 504 Vots 302 Vots 107 

 1 832 714 504 302 107 

 2 416 357 252 151 54 

 3 277 238 168 101 36

 4 208 179 126 76 27

 5 166 143 101 60 21

Les quantitats més grans són 832, 714, 504, 416 i 357. Per tant, hi ha 

d’haver dos representants del partit A, dos de la coalició B i un del 

partit C. Com es pot veure, per a saber quina majoria haurà de gover-

nar cal que les diverses candidatures es posin d’acord per tal d’assolir, 

com a mínim, tres representants. Aquest sistema, doncs, no ajuda a 

assolir governs majoritaris com a resultat directe de l’elecció. 
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Si el sistema electoral fos majoritari, el partit A hauria obtingut els cinc 

representants; el govern seria clarament majoritari però un nombre 

molt elevat d’electors (714 de la coalició B i 504 del partit C) no tindrien 

cap tipus de representació. 

El Parlament podria establir un sistema diferent del d’Hondt? 

Sí. El Parlament de Catalunya pot aprovar una llei electoral que esta-

bleixi un altre sistema, sens perjudici que l’article 152 de la Constitució 

requereix que es tracti d’un sistema de representació territorial que 

asseguri, a més, la representació de les diverses zones del territori. 

Qui pot impugnar els resultats proclamats? 

Estan legitimats per a impugnar els acords de proclamació d’electes, 

mitjançant el recurs contenciós electoral:

 Els candidats, hagin estat o no proclamats.

 Els representants de les candidatures que concorrin a la circums-

cripció.

 Els partits polítics, les associacions, les federacions i les coalici-

ons que hagin presentat candidatures a la circumscripció. 

Qui decideix sobre les impugnacions de resultats? 

En el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, el tribunal com-

petent és la Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya.

En tot cas, en aquest procediment la representació pública i la defen-

sa de la legalitat correspon al Ministeri Fiscal. 

Quan s’han de resoldre les impugnacions? 

El recurs contenciós electoral té caràcter d’urgent i gaudeix de prioritat 

absoluta en la substanciació i la resolució que en faci la sala compe-

tent del Tribunal. En tot cas, la sentència s’ha de notificar als interes-

sats no més enllà del trentè dia després de la data de les eleccions. 

Si s’anul·la el resultat d’una mesa electoral, s’han de repetir les 

eleccions? 

No necessàriament. Si la nul·litat de la votació en una o diverses meses 

o en una o diverses seccions electorals no implica una nova convoca-

tòria electoral, si el resultat d’aquesta no altera l’atribució d’escons en 

la circumscripció. Altrament, si el resultat és determinant per a l’atribu-

ció d’escons, cal convocar una nova votació en les meses o seccions 

afectades en el termini de tres mesos des de la sentència judicial. 
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Es poden presentar recursos contra la sentència en el recurs 

contenciós electoral? 

Contra les sentències que resolen recursos contenciosos electorals no 

hi ha cap recurs contenciós, ni ordinari ni extraordinari, llevat el d’acla-

riments i sens perjudici del recurs d’emparament davant el Tribunal 

Constitucional. 

Quan es pot presentar el recurs d’emparament davant el Tribunal 

Constitucional? 

La demanda d’emparament s’ha de presentar en el termini de tres 

dies des que s’ha notificat la sentència que resol el recurs conten-

ciós electoral, i el Tribunal Constitucional ha de resoldre-la en el ter-

mini de quinze dies. 

La constitució del Parlament
Què ha  de fer els candidats electes per a accedir 

a la condició plena de parlamentari

Els diputats electes accedeixen a la condició plena de parlamenta-

ris un cop han presentat al registre del Parlament la credencial ex-

pedida per l’òrgan corresponent de l’Administració Electoral i han 

fet la promesa o el jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’au-

tonomia de Catalunya i també després de presentar, amb la finalitat 

d’examinar-ne la compatibilitat, les dades relatives a la seva profes-

sió i als seus càrrecs públics. 

Quan es constitueix el nou Parlament? 

El Parlament s’ha de constituir dins els vint dies següents al dia de la 

celebració de les eleccions, en el dia i l’hora assenyalats pel decret 

de convocatòria dictat pel president o presidenta de la Generalitat. En 

PERCENTATGE DE VOTS EN LA VIII LEGISLATURA

ERC
14,03

PP
10,65

IC
9,52

C’s
3,03

CiU
31,52

PSC  
(PSC-PSOE)

26,82
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el cas que no fos dictat el decret de convocatòria, el Parlament s’ha 

de constituir per ell mateix a les deu del matí del cinquè dia següent 

a l’acabament del termini de vint dies indicat. 

Qui presideix la sessió constitutiva del Parlament? 

La sessió constitutiva és presidida inicialment pel diputat o diputada 

electe de més edat d’entre els presents, assistit dels dos diputats més 

joves, en qualitat de secretaris.

Quin contingut té la sessió constitutiva del Parlament? 

El contingut de la sessió constitutiva és taxat: el president o presi-

denta de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió i un dels secreta-

ris llegeix el decret de convocatòria, la relació dels diputats electes 

i la relació dels recursos electorals interposats, amb indicació dels 

diputats electes afectats. Tot seguit es procedeix a l’elecció de la 

Mesa del Parlament. Acabades les votacions, els elegits ocupen el 

seu lloc i el president o presidenta declararà constituït el Parlament 

i aixeca la sessió. 

El president o presidenta de la Generalitat no s’elegeix  

a la sessió constitutiva del Parlament? 

No. La llei estableix que, dins dels deu dies següents a la constitu-

ció del Parlament, el president o presidenta del Parlament, amb la 

consulta prèvia als representants dels partits i grups polítics amb re-

presentació parlamentària, ha de proposar a la cambra un candidat 

o candidata a la Presidència de la Generalitat. És a partir d’aques-

ta proposta que s’inicia el procés d’investidura del president o presi-

denta de la Generalitat. 

Com s’elegeixen el president o presidenta i la Mesa del Parlament? 

Les votacions per a l’elecció dels membres de la Mesa es fan per mit-

jà de paperetes. Les votacions del president o presidenta, dels dos 

vicepresidents i dels quatre secretaris es fan successivament.

Per a l’elecció del president o presidenta, cada diputat o diputada ha 

d’escriure un sol nom a la papereta, i surt elegit qui obté la majoria 

absoluta. Si no n’hi ha, s’ha de repetir l’elecció entre els dos diputats 

que s’han apropat més a la majoria, i surt elegit qui obté més vots. En 

cas de paritat, s’ha de repetir l’elecció i si la paritat persisteix després 

de quatre votacions, es considera elegit el candidat o candidata que 

formava part de la llista més votada en les eleccions.

Per a l’elecció dels dos vicepresidents, cada diputat o diputada ha 

d’escriure un nom a la papereta, i surten elegits els qui, per ordre 

correlatiu, obtenen més vots.
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Per a l’elecció dels secretaris, cada diputat o diputada ha d’escriure 

un nom a la papereta, i surten elegits, per ordre de vots, els quatre 

que n’obtenen més. Tant en aquesta elecció com en la dels vicepre-

sidents, cal atenir-se, si hi ha paritat, a allò establert per a l’elecció del 

president o presidenta. 

Quan es constitueixen els grups parlamentaris? 

En el termini dels vuit dies hàbils posteriors a la constitució del 

Parlament, cada diputat o diputada ha de presentar a la Mesa una 

declaració signada on ha d’expressar el grup parlamentari al qual vol 

ser adscrit. En tot cas, cal tenir en compte les normes següents:

 Els diputats que són d’un mateix partit o d’una mateixa coalició 

electoral, encara que hagin estat elegits per diferents circums-

cripcions, poden constituir grup parlamentari, amb cinc membres 

com a mínim, llevat del Grup Mixt.

 Per cada partit o coalició electoral només es pot constituir un 

grup parlamentari.

 Cada diputat només pot formar part d’un grup parlamentari. 

Què passa si algun diputat no s’adscriu a cap grup parlamentari? 

Els diputats que no quedin integrats en un grup parlamentari en els 

terminis establerts queden incorporats al Grup Mixt. 

Com s’organitzen els grups? 

L’organització dels grups no està regulada amb detall. En tot cas, ca-

da grup ha de nomenar els diputats que el representen, incloent-hi 

preceptivament el portaveu o la portaveu. Habitualment, a més del 

portaveu els grups presents al Parlament acostumen a designar al-

Mesa d’Edat de la VIII 
legislatura
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tres càrrecs, com són un president o presidenta, un portaveu o una 

portaveu adjunt i un secretari o secretària. 

Si algú accedeix a la condició de diputat o diputada un cop 

constituït el Parlament, a quin grup s’incorpora? 

Qui accedeix a la condició de diputat o diputada després de la sessió 

constitutiva del Parlament ha d’incorporar-se a un grup parlamentari 

dins els cinc dies següents a l’adquisició de la dita condició. L’escrit 

en què manifesti la seva voluntat ha de tenir la signatura del portaveu 

del grup corresponent; altrament, passarà al Grup Mixt. 
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Glossari
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absentisme manca d’assistència injustificada dels membres del Parlament a 

les sessions del Ple o de les comissions a què són convocats. L’absentisme 

pot ésser sancionat a proposta del president o presidenta del Parlament. 

abstenció opció de vot que significa no pronunciar-se ni a favor ni en contra 

d’una proposta. L’abstenció pot tenir papers diferents en funció de si en la 

votació és exigible o no un quòrum determinat; si no és exigible, l’abstenció 

no compta a l’hora de determinar quina posició obté la majoria. 

acció política i de govern les actuacions del Govern fetes per a aplicar el pro-

grama polític, en el marc de la Constitució i l’Estatut. 

Administració parlamentària el conjunt de funcionaris que, sota la direcció del 

secretari o secretària general, cobreixen les necessitats de suport a l’activitat 

parlamentària. S’estructura en diversos centres gestors que reben el nom de 

direccions i de departaments. 

administrador parlamentari | administradora parlamentària funcionari o fun-

cionària al qual corresponen tasques de gestió, execució, control i coordi-

nació, o tasques anàlogues de caràcter administratiu, pròpies del nivell de 

titulació del grup C (batxillerat o FP2). 

al·lusions (torn per) dret que tenen els membres del Parlament de contestar a 

qui els hagi al·ludit en el decurs d’un debat. El fet de les al·lusions ha d’ésser 

apreciat pel president o presidenta del Parlament o de la comissió. 

Arxiu àrea administrativa, integrada en la Direcció d’Estudis Parlamentaris, 

que té específicament les funcions d’organització, de tutela, de gestió, de 

descripció, de conservació i de difusió de documents i fons documentals. 

També s’entén per arxiu el fons o el conjunt de fons documentals. 

assessor lingüístic | assessora lingüística funcionari o funcionària del Cos de 

Lingüistes especialitzat en l’estudi i l’elaboració de les propostes d’adequa-

ció lingüística i formal dels textos parlamentaris a les normes gramaticals, a 

l’estil de redacció i als criteris formals del Parlament, i en l’elaboració de les 

versions oficials al castellà de les lleis i els altres textos aprovats. 

autogovern la facultat que té un país per a decidir per ell mateix i per a orga-

nitzar-se políticament. 

b 
Biblioteca àrea administrativa, integrada en la Direcció d’Estudis Parlamentaris, 

encarregada de l’adquisició, la catalogació i la gestió dels fons bibliogràfics 

del Parlament. La biblioteca del Parlament té un fons especialitzat en dret 

públic i també un fons bibliogràfic en dret privat, ciències socials, història de 
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Catalunya i altres disciplines, especialment amb connexió amb les compe-

tències autonòmiques. 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publicació periòdica que recull 

tots els documents parlamentaris que entren a la Cambra o n’emanen; s’hi 

poden seguir la tramitació i les modificacions successives d’una proposta, 

fins que se’n fa la resolució definitiva. 

c 
caixer | caixera funcionari o funcionària responsable de la Tresoreria del 

Parlament que depèn orgànicament de l’oïdor o oïdora de comptes. És l’úni-

ca persona autoritzada per a tenir en poder seu els fons del Parlament i res-

pon personalment del menyscapte de diners, si s’escau. 

cambra (legislativa o parlamentària) cadascuna de les dues assemblees en 

què s’estructuren alguns parlaments, com és el cas del parlament espanyol, 

integrat pel Congrés dels Diputats i el Senat. Quan un parlament és constituït 

per una única cambra, com és el cas del parlament de Catalunya, el terme 

cambra legislativa és sinònim de parlament. 

cap de departament responsable d’un dels departaments o centres gestors 

en què s’organitza l’Administració parlamentària. 

català | catalana vegeu «condició política de català o catalana». 

circumscripció electoral divisió territorial a la qual correspon d’elegir un de-

terminat nombre de diputats. En el moment actual la circumscripció electoral 

per a l’elecció del Parlament es correspon amb les províncies. 

comissió grup de diputats, designats proporcionalment pels grups parla-

mentaris, encarregat de preparar les decisions del Ple. En el Parlament de 

Catalunya hi ha dues grans classes de comissions: les legislatives i les espe-

cífiques. Les més rellevants són les primeres, que poden tramitar qualsevol 

iniciativa parlamentària i poden dictaminar sobre els projectes o proposici-

ons de llei que ha d’aprovar el Parlament. Les específiques tenen una funció 

concreta o bé la comesa de relacionar-se amb determinades institucions o 

entitats públiques. 

condició política de català o catalana conjunt dels drets polítics reconeguts 

per l’Estatut d’autonomia de Catalunya als ciutadans espanyols que tenen el 

veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis catalans. 

Consell de Garanties Estatutàries institució de la Generalitat que vetlla per 

l’observança i el compliment de la Constitució i l’Estatut. És format per set 

juristes de reconeguda competència, cinc dels quals són designats pel 

Parlament i dos pel Govern. Específicament, emet dictamen, en els casos 

establerts legalment i amb caràcter no vinculant, sobre l’adequació a l’Esta-

tut d’autonomia dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i 
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pel Govern de la Generalitat o pel Parlament també requereix el seu dicta-

men no vinculant. Ha de ser reformat per a adaptar-lo a les funcions que li 

encomana el nou Estatut. 

Consell Executiu vegeu «Govern». 

contradiccions (torn per) dret que tenen els membres del Parlament que in-

tervenen en un debat de replicar als altres oradors que els neguen la veracitat 

de les seves manifestacions. 

crida a l’ordre advertiment que fa el president o presidenta als membres del 

Parlament que no s’atenen a les regles d’ordre establertes pel Reglament, als 

que provoquen pertorbacions, als que empren expressions inconvenients al 

decòrum de la cambra i als que utilitzen tàctiques de filibusterisme. La tercera 

crida a l’ordre a un membre del Parlament en una mateixa reunió comporta 

que aquest no pugui tornar a fer ús de la paraula durant la resta de la reu-

nió. Si la crida a l’ordre és motivada per paraules ofensives a les institucions, 

a algun altre membre del Parlament o a alguna altra persona, pot donar lloc a 

l’expulsió de l’infractor de la cambra durant la resta de la reunió. 

crida a tornar a la qüestió advertiment que fa el president o presidenta al 

membre del Parlament que, fent ús de la paraula, s’aparta de la qüestió ob-

jecte del debat, amb la finalitat que s’hi centri. 

d 
debat discussió formal dels assumptes inclosos en l’ordre del dia de les ses-

sions dels òrgans del Parlament. Els debats se subjecten a les normes de 

procediment establertes pel Reglament del Parlament i són dirigits i ordenats 

pel president o presidenta de l’òrgan en qüestió. 

decòrum de la cambra correcció en les maneres i en el capteniment exigible 

als membres del Parlament d’acord amb les altes funcions i la responsabilitat 

que els corresponen. El comportament que n’és contrari o l’ús d’expressions 

inconvenients poden donar lloc a sancions.

Departament d’Edicions centre gestor de l’Administració parlamentària encar-

regat de les publicacions oficials del Parlament i de preparar l’edició d’obres 

i treballs de caràcter divulgatiu en relació amb la institució parlamentària. 

Departament de Gestió Parlamentària centre gestor de l’Administració par-

lamentària encarregat del Registre general i del suport administratiu al treball 

parlamentari de tots els òrgans de la cambra. 

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat centre gestor de 

l’Administració parlamentària encarregat de la gestió de la contractació i el 

patrimoni i les tasques relacionades amb les instal·lacions, la cura de l’edifici 

i la seguretat. 
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Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional s’ocupa 

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

xer la institució a la ciutadania i de l’organització i la supervisió del protocol 

dels actes oficials de la cambra. 

Departament de Comunicació centre gestor de l’Administració parlamentària 

al qual corresponen les relacions amb els mitjans de comunicació, la informa-

ció institucional de la cambra, l’organització i la supervisió del protocol dels 

actes oficials i l’atenció a les visites. 

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya publicació periòdica del 

Parlament en què es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords 

i les incidències que es produeixen en el Ple del Parlament i també en la ma-

joria de les sessions de les comissions. 

Diputació Permanent òrgan del Parlament que substitueix en les seves fun-

cions el Ple de la cambra quan aquest no es pot reunir, perquè està dissolt o 

durant el temps que hi ha entre dos períodes de sessions. La componen 23 

diputats, designats pels grups parlamentaris en proporció al seu nombre de 

membres. La presideix el president o presidenta del Parlament. 

diputat | diputada persona que, en les eleccions al Parlament, ha estat elegi-

da pels ciutadans perquè els hi representi, per un període de quatre anys. 

diputats interventors diputats que han d’intervenir les despeses del Parlament 

per a controlar l’execució del pressupost d’aquest. Són designats pel Ple, a 

proposta de la Mesa Ampliada, per a cada període pressupostari i en nom-

bre de tres. 

Direcció d’Estudis Parlamentaris centre gestor de l’Administració parlamen-

tària en què s’integren les àrees de Biblioteca, de Documentació i d’Arxiu. 

Direcció de Govern Interior centre gestor de l’Administració parlamentària del 

qual depenen la gestió de personal, els uixers i els xofers. 

Direcció d’Informàtica centre gestor de l’Administració parlamentària que 

s’encarrega d’elaborar, actualitzar i aplicar el Pla informàtic del Par la-

ment. 

dissolució del Parlament terme que es fa servir per a indicar la fi d’una le-

gislatura, la qual té una durada formal de quatre anys des de la data de les 

eleccions. El president o presidenta de la Generalitat també pot dissoldre el 

Parlament abans d’aquesta data i convocar noves eleccions. 

e 
elector | electora persona que té dret a votar. A les eleccions al Parlament 

pot votar tothom qui té la condició política de català o catalana i és major 

de divuit anys. 
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escó lloc on seu el diputat o diputada; usualment escó s’empra per a designar 

el nombre de diputats de què es compon una cambra parlamentària o que 

correspon a una llista electoral. 

esmena proposta de modificació, de supressió o d’addició que poden fer els 

diputats i els grups parlamentaris respecte a un projecte o una proposició de 

llei o als altres textos que es debaten en el Parlament. 

esmena a la totalitat proposta de rebuig total presentada per un grup parla-

mentari amb relació a un projecte de llei o una proposició de llei. Pot ésser 

de retorn del projecte al Govern, o als que presentaren la proposició, o pot 

contenir un text alternatiu. En aquest darrer cas, si s’aprova, el text alternatiu 

s’ha de tramitar com una proposició de llei. 

Estatuts del règim i el govern interiors norma aprovada pel Parlament que ex-

pressa l’autonomia administrativa d’aquest respecte del Govern. Bàsicament 

conté normes sobre el personal que conforma l’Administració parlamen-

tària i sobre els procediments de contractació i de gestió econòmica del 

Parlament.

f 
filibusterisme tàctica obstruccionista dins el Parlament que consisteix a difi-

cultar l’aprovació de les propostes i els projectes amb un abús del procedi-

ment establert pel Reglament, especialment amb intervencions reiteratives 

i discursos molt llargs. 

fur privilegi parlamentari pel qual els diputats del Parlament només poden 

ésser inculpats, processats i jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, si se’ls acusa d’un delicte comès al territori de Catalunya, i pel 

Tribunal Suprem, si se’ls acusa d’un delicte comès fora d’aquest territori. 

g
Gabinet de Presidència unitat administrativa equiparada a un centre gestor 

de l’Administració parlamentària, a la qual correspon d’assistir tècnicament 

i administrativament el president o presidenta del Parlament en les seves 

funcions. 

Generalitat de Catalunya la institució en què s’organitza políticament l’autogo-

vern de Catalunya. La integren el Parlament, la Presidència de la Generalitat 

i el Govern. 

gestor parlamentari | gestora parlamentària funcionari o funcionària del Cos 

d’Administradors Parlamentaris especialitzat en les tasques de suport admi-

nistratiu al treball parlamentari dels òrgans de la cambra. 

Govern òrgan col·legiat format pel president o presidenta de la Generalitat i pels 

consellers, que dirigeix la política i l’Administració de la Generalitat. Entre altres 
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funcions, té la de proposar lleis i elaborar i aplicar el pressupost. L’Estatut del 1979 

també l’anomenava Consell Executiu. 

grup parlamentari agrupació de diputats amb ideologia semblant que perta-

nyen al mateix partit o coalició. Els grups parlamentaris impulsen les actua-

cions i les decisions del Parlament. Per a formar un grup parlamentari calen 

almenys cinc diputats. Cada grup té un portaveu o una portaveu. 

h 
hemicicle nom que rep el Saló de Sessions del Parlament, que respon a la 

seva forma semicircular. 

Honorable tractament que correspon als consellers del Govern i al president 

o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries. 

i 
Il·lustre tractament que correspon, amb caràcter general, als diputats del 

Parlament. 

immunitat parlamentària prerrogativa parlamentària que té per objecte la pro-

tecció dels parlamentaris davant les actuacions que puguin restringir-ne la 

llibertat per motivacions polítiques. En el cas dels diputats del Parlament, 

la immunitat es concreta en la prohibició que aquests siguin detinguts o re-

tinguts per actes delictius, llevat del cas de delicte flagrant. 

iniciativa legislativa dret que tenen el Govern i els diputats d’iniciar un 

procediment parlamentari, com ara, per exemple, el procediment per a 

aprovar una llei. Els consells comarcals, els municipis i els ciutadans tam-

bé poden exercir-lo directament, d’acord amb el que estableix l’Estatut 

d’autonomia. 

iniciativa legislativa comarcal iniciativa legislativa que els consells comarcals 

poden exercir davant el Parlament per mitjà de la presentació de proposi-

cions de llei. La iniciativa ha d’ésser adoptada per una cinquena part dels 

consells comarcals. 

iniciativa legislativa popular iniciativa legislativa que poden exercir davant 

el Parlament les persones que tenen la condició política de catalans, són 

majors d’edat, estan inscrites en el cens electoral i no estan privades dels 

drets polítics. Es requereix que tingui el suport d’un mínim de 50.000 sig-

natures. 

interpel·lació mecanisme de control del Govern per mitjà del qual els dipu-

tats o els grups parlamentaris requereixen al Govern que doni explicacions 

sobre els motius o els propòsits d’actuació en qüestions de política gene-

ral. Es debat en el Ple i pot donar lloc a una moció, en la qual el Parlament 

expressa la seva posició. 
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investidura (sessió d’, votació d’) sessió en què el Parlament vota a favor o 

en contra del candidat o candidata proposat com a president o presidenta 

de la Generalitat, després que hagi presentat el seu programa de govern. 

Per a ésser investit president o presidenta, cal obtenir el vot favorable de la 

majoria absoluta dels membres de la cambra, en una primera votació, o de 

la majoria simple, en una segona votació. 

inviolabilitat parlamentària prerrogativa parlamentària que garanteix que els 

diputats no poden ésser portats a judici pels vots i les opinions que emetin 

en l’exercici del seu càrrec. Respon a la necessitat de garantir la lliure for-

mació de la voluntat del Parlament, perquè permet que els parlamentaris 

puguin expressar-se, en l’exercici de la seva funció, amb absoluta llibertat i 

impedeix que s’iniciï cap procediment, penal o de qualsevol altra mena, que 

pugui comportar l’exigència de responsabilitat judicial per les opinions, les 

manifestacions i els vots expressats pels parlamentaris. 

j 
Junta de Portaveus òrgan del Parlament constituït per un representant o 

una representant de cada grup parlamentari, el president o presidenta del 

Parlament, un dels secretaris de la Mesa i el secretari o secretària general 

del Parlament o el lletrat o lletrada en qui delegui. S’ha de reunir com a mínim 

cada quinze dies. Decideix l’ordre del dia del Ple; col·labora en l’organització 

dels debats i en l’assignació a les comissions de treball de les qüestions a 

estudiar i a debatre.

l
lectura única procediment legislatiu especial que permet, amb l’acord previ 

del Ple, aprovar una llei en una sola votació i sense que s’hi puguin presen-

tar esmenes. 

legislatura període durant el qual un parlament exerceix els seus poders, que 

s’inicia amb l’elecció dels membres del Parlament i acaba amb la dissolució 

d’aquest, abans d’unes noves eleccions. La legislatura en el Parlament de 

Catalunya dura formalment quatre anys a comptar de la data de les elec-

cions. 

llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut llei que desenvolupa una matèria 

regulada per l’Estatut d’autonomia, en els casos en què ho prescriuen el ma-

teix Estatut i el Reglament del Parlament. Per a ésser aprovada, requereix el 

vot de la majoria absoluta dels membres del Parlament, en una votació final 

sobre el conjunt del text. 

llei de pressupostos llei que s’aprova anualment i que conté totes les previ-

sions d’ingressos econòmics de la Generalitat i el límit màxim de la despesa 

d’aquesta per a un exercici anual. 
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lletrat | lletrada assessor jurídic o assessora jurídica en les tasques parlamentà-

ries, principalment de les comissions. Els lletrats també preparen estudis i infor-

mes jurídics i són els encarregats de representar i defensar el Parlament davant 

el Tribunal Constitucional. 

lletrat major | lletrada major lletrat o lletrada que assessora i assisteix el secretari o 

secre tària general en l’exercici de les seves funcions, coordina els serveis jurídics 

i exerceix les altres atribucions que li delega el secretari o secretària general. 

llista electoral llista dels candidats que un partit o una coalició presenta a les 

eleccions; les llistes electorals poden ésser obertes o tancades, segons que 

la normativa electoral permeti que l’elector o electora en triï alguns noms o 

bé obligui a votar-la tota en bloc. La normativa electoral vigent a Catalunya 

és de llistes tancades. 

m 
majoria absoluta es produeix quan s’expressen en el mateix sentit més de la 

meitat dels diputats de què es compon la cambra. Queda fixada en el primer 

nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el 

total dels membres de l’òrgan que pren la decisió; ordinàriament s’aplica a 

decisions rellevants del Ple. 

majoria simple major nombre de vots en el mateix sentit de tots els emesos 

pels diputats en una votació. No s’hi compten les abstencions, els vots en 

blanc, ni els vots nuls. 

membre del Parlament diputat o diputada. 

Mesa del Parlament òrgan compost pel president o presidenta, els dos vice-

presidents i els quatre secretaris del Parlament, els quals són elegits pel Ple. 

La Mesa organitza el treball parlamentari, interpreta el Reglament, dirigeix els 

serveis del Parlament i manté l’ordre durant les sessions. 

moció manifestació de la posició de la cambra sobre alguna qüestió debatuda 

en una interpel·lació. Una vegada admesa a tràmit per la Mesa, s’inclou en 

l’ordre del dia de la sessió plenària següent a la de la interpel·lació. 

moció de censura mecanisme parlamentari d’exigència de responsabilitat 

política del Govern, que si reïx implica el nomenament d’un nou president 

o presidenta de la Generalitat. Han de presentar-la com a mínim la desena 

part dels diputats. 

Molt Honorable tractament que correspon al president o presidenta de la 

Generalitat i al president o presidenta del Parlament.

n 
nomenament acte pel qual algú és designat per a un càrrec.
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Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries servei d’asses-

sorament del Parlament encarregat d’establir, mantenir i impulsar les relaci-

ons amb les institucions públiques —tret de les que deriven de l’exercici de 

les funcions parlamentàries— tant de Catalunya com de l’Estat, i, molt espe-

cialment, amb les cambres parlamentàries, com ara les Corts Generals, els 

parlaments autonòmics, el Parlament Europeu i les cambres d’altres estats. 

Oficina de Qualitat Normativa servei d’assessorament del Parlament encar-

regat principalment de l’elaboració, la proposta i l’actualització de les direc-

trius de tècnica normativa. 

oïdor de comptes | oïdora de comptes responsable de la intervenció i la ges-

tió econòmiques del Parlament. 

Oïdoria de Comptes i Tresoreria centre gestor de l’Administració parlamen-

tària que, sota la direcció de l’oïdor o oïdora de comptes, és el responsable 

de la gestió econòmica, la comptabilitat i la tresoreria del Parlament. 

oposició els grups parlamentaris i els diputats que s’oposen a la política del 

Govern. 

ordre del dia relació ordenada dels afers que s’han de tractar en una sessió 

del Ple o d’una comissió. 

p
passos perduts (sales de) nom que reben les sales contigües al Saló de Sessions 

i en les quals habitualment els membres del Parlament, tot passejant, mantenen 

converses entre ells o amb els membres del Govern sobre els assumptes que 

es debaten. 

període de sessions cadascun dels dos períodes en què es tenen les sessi-

ons ordinàries del Parlament; l’un va de l’1 de setembre al 31 de desembre 

i l’altre, del 15 de gener al 31 de juliol. 

període entre sessions temps durant el qual el Parlament suspèn l’activitat 

ordinària (de l’1 al 15 de gener i tot el mes d’agost). Aquests períodes s’exclo-

uen del còmput de terminis establerts en el Reglament del Parlament. 

Ple del Parlament òrgan suprem de la cambra, constituït per tots els diputats. 

portaveu diputat o diputada nomenat pel seu grup parlamentari perquè el 

representi. 

pregunta mecanisme de control del Govern, per mitjà del qual un diputat o 

diputada pot demanar-li una informació relativa a un fet, una situació, l’actu-

ació que ha tingut o la que pensa tenir. Pot formular-se oralment, durant la 
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sessió del Ple o d’una comissió, o per escrit. El Govern està obligat a res-

pondre-la. 

projecte de llei text que conté prescripcions normatives presentat pel Govern 

al Parlament perquè sigui tramitat i aprovat com a llei. 

proposició de llei text que conté prescripcions normatives presentat al Par-

lament per algun dels titulars de la iniciativa legislativa altres que el Govern, 

perquè sigui tramitat i aprovat com a llei (les propostes presentades pel 

Govern es denominen projectes de llei ). 

proposta de resolució procediment més usual per a adoptar una resolució 

del Parlament. Es tramita fins a la seva conclusió normalment en la comissió 

permanent legislativa que correspongui per la matèria, però també es pot 

cloure en altres comissions i en el Ple. Vegeu «resolució». 

q 
qüestió de confiança suport que el president o presidenta de la Generalitat 

pot demanar explícitament a la cambra sobre el seu programa, sobre una 

declaració de política general o sobre una decisió molt important. Si el pre-

sident o presidenta no hi obté el suport de la majoria simple dels membres 

del Parlament, ha de dimitir. 

quòrum de presència nombre mínim de persones que hi ha d’haver en una 

reunió, de les que tenen dret a ésser-hi presents. El Parlament no pot adop-

tar vàlidament decisions si no hi és present, com a mínim, més de la meitat 

dels diputats. 

quòrum de votació nombre de vots afirmatius exigit per a adoptar certs 

acords. En el Parlament, el quòrum de votació és normalment la majoria 

simple, però en alguns casos es requereix la majoria absoluta o un quòrum 

superior.

r
Reglament del Parlament norma jurídica que expressa el poder d’autoor-

ganització del Parlament i que regula, principalment, el funcionament de la 

cambra, tot determinant l’organització interna i els procediments per a exercir 

les funcions que corresponen a la institució. 

reprovació (moció de) moció que condemna el capteniment o l’actuació d’al-

guna persona, normalment d’algun membre del Govern. A diferència de la 

moció de censura, no té l’efecte jurídic del cessament automàtic de la per-

sona reprovada, per bé que comporta una condemna política. 

resolució declaració per la qual el Parlament manifesta una opinió o una vo-

luntat, proposa actuacions o dóna suport a algú. Una resolució pot adreçar-

se al Govern, als ciutadans, als mitjans de comunicació o al mateix Parlament. 
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No és un text normatiu i, per tant, no té la força vinculant de la llei, però sí 

força de compromís polític. 

reunió part d’una sessió parlamentària que es té en un mateix dia. 

s 
sala de comissió cada una de les sales, més petites que el Saló de Sessions, 

on els diputats es reuneixen per discutir afers i qüestions que són de la seva 

incumbència. 

Saló de Sessions lloc on es reuneix el Ple del Parlament. 

secretari general | secretària general cap de l’Administració parlamentària. 

Assessora la Mesa i la Junta de Portaveus. És designat per la Mesa del Parlament, 

a proposta del president o presidenta, d’entre els lletrats del Parlament. 

Serveis d’Assessorament Lingüístic vegeu «assessor lingüístic, assessora 

lingüística». 

serveis del Parlament vegeu «Administració parlamentària». 

serveis jurídics vegeu «lletrat, lletrada». 

sessió temps que es destina a tractar els afers inclosos en l’ordre del dia. Les 

sessions ordinàries tenen lloc de dilluns a divendres. Les sessions extraor-

dinàries tenen lloc fora dels períodes establerts. Les sessions del Ple són 

convocades pel president o presidenta del Parlament i les sessions de les 

comissions, pel president o presidenta de cadascuna. 

sessió plenària sessió del Ple del Parlament. 

seu del Parlament lloc on treballa el Parlament. L’Estatut d’autonomia de-

termina que ha d’ésser a la ciutat de Barcelona i actualment és el Palau 

del Parlament (l’antic edifici, rehabilitat, de l’arsenal de la Ciutadella de 

Barcelona). 

seu legislativa plena procediment legislatiu especial, per mitjà del qual el Ple 

del Parlament delega en una comissió l’aprovació d’un projecte o una pro-

posició de llei. 

Síndic de Greuges institució unipersonal de la Generalitat que té la missió 

de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. 

A aquest fi, supervisa les activitats de l’Administració de la Generalitat i dels 

ens locals, dins l’àmbit de l’autonomia de Catalunya. El síndic o síndica de 

greuges és elegit pel Parlament, al qual presenta anualment un informe sobre 

les seves activitats, que es debat en una sessió específica. 

Sindicatura de Comptes institució de la Generalitat, integrada per set perso-

nes elegides pel Parlament, la funció de la qual és fiscalitzar la gestió econò-
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mica, financera i comptable del sector públic de Catalunya. Els seus informes 

són debatuts i aprovats pel Parlament. 

sistema electoral proporcional sistema segons el qual els escons del 

Parlament es reparteixen entre les llistes electorals en proporció als vots que 

ha obtingut cadascuna. 

sufragi vot, manifestació de la voluntat d’una persona en unes eleccions. Els 

diputats són escollits per sufragi universal, igual, directe i secret. Això vol dir 

que en les eleccions al Parlament poden votar tots els homes i totes les do-

nes que tinguin la condició política de catalans i siguin majors d’edat; que el 

vot de cada persona val igual que el d’una altra, sigui quina sigui la seva po-

sició en la societat; que els ciutadans voten els candidats que es presenten 

a les eleccions, sense intermediaris, i que el vot s’emet de manera que no es 

pugui conèixer la identitat del votant. 

t 
tràmit cada un dels passos o les situacions de què consta un procediment. 

tramitar fer passar un procediment pels tràmits establerts pel Reglament del 

Parlament fins a arribar a conclusió. 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya òrgan judicial en què culmina 

l’organització judicial dins l’àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de la 

jurisdicció que correspon al Tribunal Suprem. 

u
uixer | uixera funcionari o funcionària subaltern que exerceix funcions de su-

port material o instrumental en la seguretat, l’atenció als diputats i al públic 

i l’activitat parlamentària en general. 

urgència procediment excepcional mitjançant el qual s’accelera la tramitació 

d’un procediment parlamentari.

v 
vot vegeu «sufragi». 

vot particular manifestació de voluntat política que, en el procediment legis-

latiu, els grups parlamentaris que dissenteixen dels acords de les comissions 

poden formular davant el Ple, per a sostenir el text rebutjat. 

votació expressió de la voluntat dels diputats a favor o en contra d’una pro-

posta, o d’abstenció, feta de la manera que és pertinent en cada cas. 

votació per assentiment absència de manifestació d’objecció o d’oposició 

dels diputats envers una proposta anunciada pel president o presidenta; 

aquesta absència, d’acord amb el Reglament, s’ha d’interpretar com un as-
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sentiment. Normalment es tracta de propostes sobre l’ordenació del debat i, 

en general, qüestions procedimentals. 

votació ordinària votació que es fa aixecant-se, primerament, els diputats que 

aproven; segonament, els que desaproven, i, finalment, els que s’abstenen. 

Normalment, però, en el Ple, la votació ordinària es fa electrònicament (els 

diputats premen el botó pertinent i els resultats apareixen en grans panells 

murals). 

votació pública per crida votació en la qual un secretari o secretària de la Mesa 

anomena els diputats i aquests responen «sí», «no» o declaren que s’abstenen. 

Les votacions per a la investidura del president o presidenta de la Generalitat 

i per a les mocions de censura i les qüestions de confiança es fan per aquest 

procediment. 

votació secreta votació en la qual el vot s’emet de manera que no es pugui conèi-

xer què ha votat cada diputat o diputada. Pot fer-se per mitjà de paperetes, en el 

cas d’elecció de persones, o per mitjà de boles blanques i negres, en el cas de 

qualificació d’actes o de conductes personals. 
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