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Proposició de llei de creació d’impostos am-

bientals

Tram. 202-00019/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 

a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8822).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.04.2013 al 08.04.2013).
Finiment del termini: 09.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.03.2013.

Proposició de llei de reforma de l’impost de 

successions i donacions

Tram. 202-00020/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 

a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8823).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 04.04.2013 al 08.04.2013).
Finiment del termini: 09.04.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.03.2013.

Proposició de llei de consultes populars no 

referendàries i participació ciutadana

Tram. 202-00029/10

Text elaborat per la Ponència

Reg. 8326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 27 de febrer de 2013 i integrada pels 
diputats Josep Rull i Andreu i M. Mercè Jou i Torras, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere 
Bosch Cuenca i Gemma Calvet i Barot, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Fer-
ran Pedret i Santos i Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista; Josep Enric Millo i Rocher 
i Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis i 
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; 
José Maria Espejo-Saavedra Conesa i Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans i Quim 
Arrufat Ibáñez i David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 5, 12 i 
19 de març de 2013. Han assessorat la Ponència el lle-
trat Antoni Bayona i Rocamora i l’ha assistida el ges-
tor parlamentari Eduard Principal i Galí.

Als efectes del que disposa l’article 117 i concordants 
del Reglament del Parlament, la Ponència proposa la 
següent: 

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana

Exposició de motius

I

L’Estatut d’autonomia, en l’article 29, reconeix el dret 
de participar dins del conjunt de drets i principis rec-
tors que han d’inspirar l’acció dels poders públics de 
Catalunya. Un dret que també està reconegut a l’article 
23 de la Constitució quan disposa que la ciutadania té 
dret a participar en els afers públics de manera direc-
ta. A l’ordenament jurídic català, l’Estatut ha desenvo-
lupat aquest dret amb més intensitat i més concreció, 
reconeixent el dret a promoure la convocatòria de con-
sultes populars a la Generalitat i als ajuntaments, en 
matèria de les competències respectives.

L’article 122 de l’Estatut preveu la competència ex-
clusiva de la Generalitat en matèria de consultes po-
pulars d’àmbit local i també la competència exclusiva 
per promoure consultes populars en l’àmbit de la seva 
competència.

D’acord amb les previsions estatutàries, el Parlament té 
entre les seves prioritats desplegar l’Estatut amb la seva 
màxima potencialitat jurídica, per aprofundir en l’auto-
govern i per incrementar la qualitat democràtica a tra-
vés de la implementació de mecanismes de participació 
ciutadana, amb la `nalitat de fer més propera l’Admi-
nistració i assegurar que la ciutadania participi en la 
presa de les decisions que afecten els seus interessos.

II

D’acord amb el que s’ha dit anteriorment, la present 
llei estableix el règim jurídic i el procediment de la 
convocatòria de consultes populars, com a instruments 
de participació ciutadana dirigits a conèixer la posició 
o les opinions de la ciutadania amb relació a qualsevol 
aspecte de la vida pública en l’àmbit de Catalunya i en 
l’àmbit municipal.

L’objecte principal de la norma, per tant, és la regu-
lació de les consultes populars diferents dels referèn-
dums als quals es refereix l’article 122 de l’EAC.

La llei regula els aspectes bàsics del procediment, 
els requisits i la convocatòria de les consultes popu-
lars que es poden celebrar en l’àmbit municipal o en 
l’àmbit de Catalunya, i regula també el dret a promou-
re la convocatòria de consultes populars per part dels 
ciutadans i ciutadanes. Els aspectes més concrets del 
procediment s’han de desenvolupar mitjançant la via 
reglamentària i els corresponents decrets de convoca-
tòria de cada consulta.
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Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, l’objecte de les con-
sultes són les qüestions polítiques de transcendència 
especial per a la ciutadania en l’àmbit de les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya, entesa en els 
termes de l’article 2.1 de l’Estatut d’autonomia, com 
a sistema institucional en què s’organitza políticament 
l’autogovern de Catalunya.

D’altra banda, les consultes d’àmbit local són les que 
afecten les competències que els ens locals de Catalu-
nya poden exercir a l’empara de la seva autonomia lo-
cal, reconeguda per l’Estatut d’autonomia.

Aquesta Llei simpli`ca i dota de més garanties el pro-
cediment de recollida de signatures i validació de la 
proposta de consulta, quan aquesta prové de la ciuta-
dania.

III

Partint de les premisses breument exposades, aques-
ta Llei s’estructura en vint-i-nou articles agrupats en 
tres títols.

El títol I conté les disposicions de caràcter general que 
comprenen l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma, i 
també de`neix les consultes populars i els instruments 
encarregats del seguiment i el control dels processos de 
consulta. I, ̀ nalment, determina la capacitat de consulta, 
que correspon al president de la Generalitat i als alcal-
des, respectivament, en els termes previstos en la Llei.

El capítol I del títol II regula les consultes populars mit-
jançant votació i determina la competència per convo-
car-les al president del Govern, en l’àmbit de la Genera-
litat de de Catalunya, o al president de l’ens, en l’àmbit 
local, sense perjudici de la iniciativa dels ciutadans i 
ciutadanes que es desplega en el capítol II. També esta-
bleix les persones legitimades per votar, l’objecte de la 
consulta, el contingut mínim del decret de convocatòria 
i el sistema de garanties que ha de guiar el procés de 
consulta. Es regulen en aquest títol II les competènci-
es dels dos instruments establerts a aquests efectes: la 
comissió de seguiment i la comissió de control. El títol 
també regula els mitjans de votació i escruti, així com 
el capteniment del poder públic sobre el resultat.

El capítol II, regula la iniciativa ciutadana especi`cant 
qui pot promoure la iniciativa, que es ̀ xa en un mínim 
de tres persones; la composició de la comissió promo-
tora, la legitimació activa dels signants, l’àmbit –que 
també pot ser de la Generalitat de Catalunya o local–, 
les signatures, com s’ha de formalitzar la recollida de 
signatures i els terminis inhàbils per a la promoció de 
noves consultes. Finalment, s’estableix la creació d’un 
registre de consultes populars no referendàries adscrit 
al departament de la Generalitat competent en matèria 
de participació ciutadana.

Finalment, el títol III regula la utilització dels mitjans 
electrònics en l’àmbit de les consultes populars, als 
efectes d’impulsar-ne l’ús, tant en el procés de votació 

com en el de recollida de signatures, per fomentar la 
participació ciutadana, però respectant totes les garan-
ties jurídiques exigibles.

La part `nal de la llei conté dues disposicions addici-
onals, la darrera d’aquestes especi`ca el caràcter su-
pletori de la Llei 1/2006, d’iniciativa legislativa popu-
lar, en totes les qüestions no regulades per aquesta llei; 
dues disposicions transitòries, una de les quals preveu 
l’entrada en vigor de la Llei en relació amb els ens lo-
cals una vegada s’aprovi la Llei de governs locals o els 
ajuntaments desenvolupin reglamentàriament les pre-
visions d’aquesta Llei; i dues disposicions `nals, per 
`xar l’entrada en vigor de la Llei i per atorgar facultats 
al Govern per al desplegament reglamentari de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit territorial

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular l’establiment del 
règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acom-
pliment i la convocatòria dels mecanismes de partici-
pació democràtica, d’audiència, de diàleg i de consultes 
populars no referendàries, respecte d’actuacions polí-
tiques de transcendència especial, en l’àmbit compe-
tencial de la Generalitat, mitjançant votació, fòrums de 
participació, debats públics i qualsevol altre instrument 
de consulta popular no referendària a la ciutadania.

2. Aquesta Llei és aplicable amb caràcter supletori, 
dins l’àmbit de llurs pròpies competències, als ens lo-
cals de Catalunya, que es regularan preferentment per 
les seves normes internes o per la normativa regulado-
ra del règim local.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per: 

a) Consulta popular no referendària: qualsevol convo-
catòria a la ciutadania, a organitzacions civils o a re-
presentants de la diversitat social que tingui per ob-
jecte recollir posicionaments, opinions, preferències o 
informació útil per a les decisions públiques mitjan-
çant processos comunicatius i de diàleg.

b) Consulta popular no referendària mitjançant vota-
ció: qualsevol tipus de convocatòria feta per un poder 
públic a la població perquè manifesti la seva opinió so-
bre una determinada actuació o política pública, mit-
jançant un vot lliure, directe i secret, realitzat d’acord 
amb els preceptes d’aquesta Llei, sense utilitzar la via 
de referèndum.

c) Fòrum de participació: espai o mitjà on es fa la con-
sulta popular no referendària, com les enquestes deli-
beratives, les audiències públiques i altres instruments 
de participació de les administracions públiques com 
les jornades de treball, les sessions i tallers delibera-
tius o els consells de participació.
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d) Procés participatiu institucional: programa d’actua-
cions de comunicació i diàleg previs a una decisió pú-
blica que es desenvolupen en fòrums de participació.

e) Comissió de Seguiment: és l’òrgan responsable de 
vetllar en primera instància pel correcte desenvolupa-
ment del procés de consulta, d’acord amb els principis 
de claredat, transparència i e`càcia.

f) Comissió de Control: és l’òrgan responsable de su-
pervisar l’actuació de la Comissió de Seguiment i tam-
bé l’actuació de l’òrgan convocant, en els termes pre-
vistos per aquesta Llei.

g) Iniciativa ciutadana: és l’acció promoguda per un 
mínim de tres persones, i mitjançant el nombre mínim 
de signatures, dirigida a obtenir la convocatòria d’una 
consulta popular per part dels poders públics compe-
tents.

h) Comissió Promotora: és la que promou la reco-
llida de signatures per demanar a l’òrgan competent 
que convoqui una consulta popular no referendària, 
d’acord amb l’article 18.

Article 3. Competència

1. El president o presidenta de la Generalitat, prèvia 
deliberació del Govern, pot demanar l’opinió de la ciu-
tadania sobre qüestions relatives a matèries de compe-
tència de la Generalitat de Catalunya. En el cas que la 
consulta afecti competències d’altres institucions que 
integren la Generalitat, el Govern pot demanar el pa-
rer de l’òrgan corresponent abans de la convocatòria.

2. Els ens locals, mitjançant els seus presidents o presi-
dentes, també poden demanar l’opinió de la ciutadania 
en matèries de la seva competència, d’acord amb el que 
s’estableixi a la normativa especí`ca d’àmbit local.

Article 4. Promotors

Les consultes populars es poden promoure per inicia-
tiva institucional o per iniciativa ciutadana.

Article 5. Persones legitimades

Estan legitimades per votar en les consultes popu-
lars no referendàries i per participar en els altres me-
canismes de participació ciutadana, les persones que 
no estan privades dels drets polítics, més grans de set-
ze anys, i que tenen la condició política de catalans, 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, o són 
ciutadans o ciutadanes dels estats membres de la Unió 
Europea altres que l’Estat espanyol o ciutadans o ciu-
tadanes d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, i 
estan degudament inscrites com a domiciliades en el 
padró d’algun municipi de Catalunya.

Article 6. Efectes de les consultes

Les consultes fetes per un poder públic a la ciutadania 
per conèixer la seva opinió sobre una determinada ac-

tuació o política pública, a l’empara d’aquesta Llei, no 
tenen caràcter vinculant.

Títol II. Consultes populars mitjançant votació

Capítol I. Convocatòria

Article 7. Convocatòria

1. La convocatòria de consulta popular mitjançant vo-
tació de l’àmbit competencial de la Generalitat de Ca-
talunya correspon al president de la Generalitat.

2. En l’àmbit de les competències locals, la convocatò-
ria correspon al president de l’entitat local.

Article 8. Objecte de la consulta

L’objecte de la consulta pot contenir una o més pre-
guntes que han de ser formulades de manera clara, 
succinta i inequívoca per tal que les persones legitima-
des puguin respondre de manera a`rmativa, negativa 
o en blanc.

Excepcionalment, es pot consultar a la ciutadania so-
bre diferents propostes alternatives, en relació amb les 
quals se’n pot votar una.

Article 9. Decret de convocatòria

El decret de convocatòria ha de contenir la informació 
següent: 

a) La pregunta o preguntes sotmeses a votació.

b) El període de votació.

c) Les característiques i el temps de durada de la cam-
panya informativa, que no pot ser inferior a quinze di-
es ni superior a un mes.

d) Els llocs on es pot fer la votació.

e) El sistema de garantia i les mesures de control del 
procés.

Article 10. Sistema de garanties

1. La convocatòria de la consulta ha d’incorporar el 
sistema de garanties que permeti assegurar la `abili-
tat i transparència del procés. Aquest sistema, en els 
termes establerts reglamentàriament, ha de ser apro-
vat per l’òrgan convocant juntament amb la pregunta 
o preguntes sotmeses a consulta. Igualment, durant tot 
el procediment de consulta s’ha de garantir el compli-
ment de la normativa de protecció de dades de caràc-
ter personal.

2. El sistema de garanties ha d’incorporar necessària-
ment una comissió de seguiment designada per l’òrgan 
convocant. La Comissió es compon de representants 
de l’òrgan convocant i de les organitzacions socials o 
professionals interessades de l’àmbit territorial cor-
responent, i que hagin manifestat la voluntat de for-
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mar part del procés, així com de persones físiques in-
dependents i de reconegut prestigi en els seus àmbits 
d’actuació.

3. En el moment de la convocatòria s’ha d’obrir un 
termini, no superior a trenta dies, en què les organit-
zacions socials o professionals interessades han de 
manifestar la voluntat de formar part del procés de 
consulta. Tenen la condició d’interessades qualsevol 
organització social o professional inscrita en un regis-
tre públic, l’objecte social de la qual tingui relació amb 
la matèria sotmesa a consulta i així ho acordi el seu 
òrgan de govern. Una vegada exhaurit aquest termini, 
l’òrgan convocant designa les persones o entitats que 
integren la Comissió de Seguiment.

4. Les organitzacions admeses per formar part de la 
consulta poden tenir interventors o interventores o 
apoderats o apoderades en les meses de votació als 
efectes d’estar presents en els actes de constitució, vo-
tació i escrutini.

El president o presidenta i les persones membres de les 
meses de votació, així com els seus suplents, han de 
ser escollits per sorteig entre les persones inscrites en 
el padró municipal de l’àmbit territorial de la consulta. 
Les persones escollides poden renunciar a formar-ne 
part de la mesa amb l’antelació establerta en el decret 
de convocatòria.

5. L’òrgan convocant pot designar persones de suport 
a les meses de votació, de les quals no formen part, en 
els termes i amb les funcions que determini el decret 
de convocatòria.

Article 11. Comissió de Seguiment

1. La Comissió de Seguiment vetlla, en primera ins-
tància, per la claredat, la transparència i l’e`càcia del 
procés de consulta. El decret de convocatòria n’ha de 
preveure la constitució i composició.

2. Els acords de la Comissió de Seguiment poden ser 
recorreguts davant la Comissió de Control, en el ter-
mini de dos dies a comptar de l’endemà de la data de 
l’acord.

Article 12. Comissió de Control

1. Corresponen a la Comissió de Control les compe-
tències següents: 

a) Resoldre els recursos instats contra les decisions de 
la Comissió de Seguiment, així com establir instrucci-
ons vinculants aplicables a diferents consultes.

b) Establir criteris interpretatius per a les meses i per 
a la Comissió de Seguiment, així com assessorar, amb 
caràcter no vinculant, l’òrgan convocant i la Comissió 
de Seguiment un cop constituïda, en les qüestions que 
li plantegin.

c) En els casos d’iniciativa ciutadana, resoldre, si s’es-
cau, abans de la convocatòria de la consulta, els re-

cursos presentats contra les resolucions que posin ` a 
la tramitació del procediment, incloses les relatives a 
l’assoliment del nombre mínim de signatures neces-
sàries.

d) Qualsevol altra atribució que se li pugui encomanar 
per llei.

2. La Comissió de Control té naturalesa administrati-
va i els seus actes posen ` a la via administrativa.

Article 13. Composició de la Comissió de 
Control

1. La Comissió de Control es compon de sis juristes 
de prestigi reconegut, inclòs el president o presidenta. 
El Govern designa el president o presidenta i dues per-
sones membres més, i el Ple del Parlament designa les 
altres tres persones membres, dintre dels tres mesos 
següents a l’inici de la legislatura.

2. El nomenament de les persones membres de la Co-
missió de Control es fa per decret del president o pre-
sidenta de la Generalitat, i es renova a l’inici de cada 
legislatura.

3. Actua com a secretari o secretària de la Comissió de 
Control una persona funcionària designada pel presi-
dent o presidenta de la Comissió de Control, que parti-
cipa en les deliberacions, amb veu però sense vot.

4. En les sessions de la Comissió de Control pot assis-
tir un representant de la institució convocant de la con-
sulta a tractar, amb veu i sense vot.

Article 14. Votació

1. La votació es realitza presencialment, o per correu, 
si bé es pot fer per mitjans electrònics, en els termes 
previstos en el títol III, durant el període de votació 
determinat en el decret de convocatòria.

2. Un cop estesa l’acta de constitució de la mesa, s’ha 
d’iniciar la votació, que ha de continuar sense inter-
rupció `ns a la `nalització del període de votació.

3. En la votació s’han d’utilitzar les paperetes o`cials, 
d’acord amb el que estableix el decret de convocatòria 
de la consulta.

4. En el moment de la votació en les meses ha d’ha-
ver-hi una llista de les persones inscrites al padró que 
puguin exercir el dret de vot. La llista de les persones 
amb dret de vot ha de ser custodiada pel personal de-
signat per l’administració convocant.

Article 15. Escrutini i publicació dels resultats

1. Finalitzat el període de votació, les meses procedei-
xen a realitzar l’escrutini.

2. Són nul·les les paperetes que no s’ajusten al model 
o`cial, les que susciten dubtes sobre la decisió del vo-
tant o la votant i les que contenen esmenes, signes o 
mots aliens a la consulta. Es considera vot en blanc el 
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sobre que no conté cap papereta. Si el sobre conté més 
d’una papereta de la mateixa opció, el vot és vàlid. Si 
el sobre conté paperetes de diferents opcions, el vot 
és nul.

3. El president o presidenta de la mesa ha d’estendre 
l’acta de l’escrutini realitzat, que s’ha de lliurar a la 
Comissió de Seguiment per a l’escrutini `nal, el resul-
tat del qual s’ha de traslladar a l’òrgan convocant als 
efectes de l’article 16.

4. Les persones que formen part de les meses poden 
fer al·legacions per escrit per manifestar la seva discon-
formitat amb qualsevol acte relacionat amb l’escrutini. 
La Comissió de Seguiment ha de resoldre aquestes al-
legacions i traslladar-les a l’òrgan convocant. Contra 
les resolucions que adopti es pot interposar recurs da-
vant la Comissió de Control.

Article 16. Capteniment del poder públic sobre 
el resultat

Un cop traslladat el resultat de la votació, l’òrgan con-
vocant ha de pronunciar-se, si s’escau, sobre la seva 
incidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, en 
un termini màxim de dos mesos a partir de la celebra-
ció de la consulta.

Capítol II. La iniciativa ciutadana

Article 17. Promoció de la convocatòria

La convocatòria d’una consulta popular per part dels 
poders públics competents pot ser promoguda per les 
persones físiques o jurídiques que, de conformitat amb 
els requisits establerts en aquesta llei, acreditin l’inte-
rès general de la seva iniciativa, mitjançant un nombre 
mínim de signatures.

Article 18. Comissió Promotora

La Comissió Promotora de la iniciativa ha d’estar for-
mada per una organització de les indicades a l’article 
21, o per un mínim de tres persones físiques, que com-
pleixin els requisits establerts per poder prendre part 
en les votacions i, a més, les següents: 

a) Ésser majors d’edat.

b) No ésser diputats o diputades al Parlament de Ca-
talunya.

c) No ésser persones membres de corporacions locals.

d) No ésser persones membres de les Corts Generals.

e) No ésser persones membres del Parlament europeu.

f) No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o 
d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per 
als càrrecs electes i alts càrrecs de les institucions ca-
talanes.

Article 19. Iniciativa

1. La sol·licitud de la iniciativa s’ha d’adreçar al presi-
dent o presidenta de la Generalitat o al president o pre-
sidenta de l’ens local, segons quin sigui l’àmbit de la 
iniciativa, mitjançant escrit en què s’ha d’indicar cla-
rament el contingut concret de la proposta.

2. Quan la iniciativa sigui promoguda per una persona 
jurídica, cal aportar l’acta de la sessió de l’òrgan com-
petent en el qual s’acordà la seva presentació.

3. En un termini no superior a quinze dies, l’òrgan 
competent ha de comunicar a la primera persona sig-
nant de la iniciativa la seva admissió o inadmissió a 
tràmit.

4. Són causes d’inadmissió que la matèria proposada 
o les persones proposants no compleixin els requisits 
exigits per aquesta Llei.

Article 20. Àmbit de la iniciativa

Les iniciatives poden ser d’àmbit de Catalunya o d’àm-
bit local, segons l’òrgan competent per prendre-les en 
consideració.

Article 21. Signants de la iniciativa

En funció de l’àmbit territorial de la consulta que es vol 
promoure, poden ser signants de la iniciativa les perso-
nes que compleixin els requisits exigits en aquesta Llei 
per prendre part en les votacions, i, a més, les associa-
cions no lucratives, les organitzacions socials i professi-
onals, els sindicats i els col·legis o`cials que exerceixin 
les seves funcions en l’àmbit territorial respectiu.

Article 22. Signatures de suport

1. Per demanar una consulta popular en l’àmbit de Ca-
talunya cal un mínim de 50.000 signatures vàlides.

2. Per demanar una consulta popular en l’àmbit local 
calen les signatures vàlides previstes a la normativa 
pròpia de l’ens local i, en defecte de previsió especí`-
ca, les corresponents: 

a) al 20% dels habitants de l’àmbit territorial de la con-
sulta, quan aquest sigui de 5.000 habitants o menys.

b) a 1.000 habitants més el 10% dels que excedeixen 
els 5.000, en els àmbits territorials de 5.001 a 100.000 
habitants.

c) a 10.500 habitants més el 5% dels que excedei-
xen els 100.000, en els àmbits territorials de més de 
100.000 habitants.

Article 23. Recollida de signatures

1. La recollida de signatures es fa mitjançant els plecs 
que han de contenir el text íntegre de la proposta i el 
nom, cognoms, domicili i número de document nacio-
nal d’identitat o número d’identi`cació d’estrangers de 
la persona signant.



27 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 50

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 11

2. Les persones membres de la Comissió Promotora 
són responsables de l’autenticitat de les signatures.

3. El termini màxim per a la recollida de signatures és 
de noranta dies naturals, i en el cas de les consultes po-
pulars d’àmbit municipal és de seixanta dies. Els ter-
minis computen a partir de la data d’admissió a tràmit.

Article 24. Recompte i validació de les 
signatures

1. Un cop recollit el nombre mínim de signatures, els 
plecs es lliuren al Govern de la Generalitat o a l’ens lo-
cal corresponent per a la comprovació de la inscripció 
en el padró municipal. En el cas del Govern de la Ge-
neralitat, l’acreditació es du a terme mitjançant certi-
`cat de l’Institut d’Estadística de Catalunya. En el cas 
dels ens locals, l’acreditació es realitza per la secreta-
ria, que ha d’emetre certi`cat declarant vàlides les que 
reuneixen els requisits d’aquesta Llei.

2. Els certi`cats de l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya i de les secretaries s’han d’emetre en un termini 
màxim de seixanta dies a comptar des de la presenta-
ció dels plecs de signatures.

Article 25. Acceptació o inadmissió de la 
sol·licitud de convocatòria

1. Si les signatures vàlidament recollides assoleixin el 
nombre mínim establert, el Govern de la Generalitat o 
l’ens local han de prendre en consideració les propos-
tes presentades.

2. En el cas que el nombre de signatures vàlides no 
arribi al mínim legalment exigible, s’ha d’inadmetre 
la sol·licitud de convocatòria, que s’ha de noti`car a la 
Comissió Promotora.

Article 26. Terminis inhàbils per a la promoció 
de noves consultes

1. Una vegada iniciats els tràmits per promoure una 
consulta popular, no es poden promoure altres con-
sultes sobre el mateix objecte `ns transcorreguts dos 
anys a comptar: 

a) Des de la celebració de la consulta.

b) Des de la `nalització del procés de validació i re-
compte de les signatures en cas de denegació o d’inad-
missió de la sol·licitud de convocatòria.

c) Des del moment de conclusió del termini de reco-
llida de signatures o aquell altre anterior en què hagi 
decaigut la sol·licitud.

2. No es pot promoure cap consulta popular d’àm-
bit local en el període comprès entre la convocatòria 
d’eleccions locals i la constitució dels ens locals.

Article 27. Registre de consultes populars no 
referendàries

Es crea el Registre de consultes populars no referendà-
ries, adscrit al departament competent en matèria de 

participació ciutadana, que té per objecte la inscripció 
de les consultes populars realitzades o promogudes a 
l’empara d’aquesta Llei, en els termes establerts regla-
mentàriament.

Títol III. Utilització dels mitjans electrònics

Article 28. Ús dels mitjans electrònics i 
principis generals

1. Les consultes populars es poden realitzar per mit-
jans electrònics, segons el tipus de consulta, en els 
termes establerts reglamentàriament, i respectant els 
principis generals de democràcia i participació i, de 
forma més especí`ca, els aspectes següents: 

a. Identi`cació plena de la persona votant de manera 
que aquest canal de votació garanteixi que qui està vo-
tant és realment la persona legitimada per fer-ho.

b. Prohibició de possibles vots múltiples per part de la 
mateixa persona.

c. Presentació equitativa de les diferents preguntes i 
opcions corresponents.

d. Secret del vot de manera que sigui impossible es-
tablir un vincle entre el contingut del vot i la persona 
que l’ha emès.

e. Prohibició de possibles addicions, sostraccions o 
manipulacions de vots.

f. Garantia d’un nivell de transparència su`cient per-
què els actors interessats puguin dur a terme una ob-
servació i supervisió externa fonamentada.

g. Llibertat de votació de manera que s’exclogui qual-
sevol coerció externa al votant, que determini l’orien-
tació del seu vot.

2. El canal electrònic de votació ha de tenir sempre un 
caràcter voluntari de manera que qualsevol ciutadà i 
ciutadana pugui triar entre votar presencialment, per 
correu o per mitjans electrònics.

3. Els mitjans electrònics es poden utilitzar en la fa-
se de recollida de signatures prevista en aquesta Llei 
sempre que garanteixin una perfecta identi`cació del 
ciutadà i ciutadana i de la seva voluntat, en els termes 
establerts reglamentàriament.

4. Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació 
de la regulació reglamentària per a la utilització dels 
mitjans electrònics en l’àmbit de les consultes popu-
lars, respectant els principis generals anteriors.

Article 29. Plataforma única

La Generalitat de Catalunya ha de posar a disposició 
dels ens locals, una plataforma tecnològica comuna 
que permeti la implantació homogènia del sistema de 
vot electrònic.
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Part final

Disposicions addicionals

Primera. Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies en aquesta Llei es com-
puten com a dies naturals si no s’especi`ca altrament. 
Els terminis indicats en mesos es computen de data a 
data; en aquest cas, si el termini `neix en dia festiu, 
es considera com a dia de `niment el primer dia hàbil 
següent.

Segona. Normativa d’aplicació subsidiària

Per a totes les qüestions no regulades per aquesta Llei 
és aplicable la Llei 1/2006, de 16 de febrer, d’iniciativa 
legislativa popular.

Disposicions transitòries

Primera. Aplicació als ens locals

Les previsions contingudes en aquesta llei seran apli-
cables als municipis de Catalunya una vegada aquests 
aprovin el corresponent desenvolupament reglamenta-
ri i, pel que fa als ens supramunicipals, una vegada 
s’aprovi i entri en vigor la futura llei dels Governs Lo-
cals de Catalunya.

Segona. Designació de les persones membres de 
la Comissió pel Parlament

Una vegada entri en vigor aquesta Llei, el Ple del Par-
lament ha de designar les persones membres de la Co-
missió de Control en el termini de tres mesos.

Disposicions finals

Primera. Desplegament

S’autoritza el Govern de la Generalitat per al desplega-
ment d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la 
seva publicació en el Diari O�cial de la Generalitat de 

Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de març de 2013

Josep Rull i Andreu, M. Mercè Jou i Torras, Pere 
Bosch Cuenca, Gemma Calvet i Barot, Ferran Pedret 
i Santos, Xavier Sabaté i Ibarz, Dolors Camats i Luis, 
Marta Ribas Frías, Quim Arrufat Ibáñez, David Fer-
nàndez i Ramos

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 2/2013, del 19 de març, de modi-

#cació del règim de millores de la prestació 

econòmica d’incapacitat temporal del per-

sonal al servei de l’Administració de la Gene-

ralitat, del seu sector públic i de les universi-

tats públiques catalanes

Tram. 203-00006/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

Reg. 8261 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 26.03.2013

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 
26 de març de 2013, ha pres coneixement del Decret 
llei 2/2013, del 19 de març, de modi`cació del règim 
de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat, del seu sector públic i de les universi-
tats públiques catalanes, publicat al DOGC 6340, i ha 
manifestat que el termini de trenta dies perquè el Par-
lament el controli pel procediment que estableix l’ar-
ticle 136 del Reglament del Parlament s’inicia el 22 de 
març 2013.

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del dia 19 de març de 2013, s’ha pres, entre d’al-
tres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta de la vicepresidenta del Govern, que 
formula per suplència el conseller de la Presidència, 
s’aprova el Projecte de decret llei de modi`cació del 
règim de millores de la prestació econòmica d’incapa-
citat temporal del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat, del seu sector públic i de les univer-
sitats públiques catalanes.»

I, perquè així consti, lliuro el present certi`cat a Bar-
celona el 19 de març de 2013.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya


