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SESSIÓ NÚM. 54.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les deu del matí i 
cinc minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acom-
panyada de tots els membres de la Mesa, la qual és as-
sistida per la secretària general i els lletrats Fernando Do-
mínguez Garcia i Francesc Pau i Vall.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers de la Presidència, d’Economia i Coneixe-
ment, d’Ensenyament, de Salut, de Territori i Sostenibilitat, 
de Cultura, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, de Benestar Social i Família, d’Empresa i 
Ocupació i de Justícia.

La vicepresidenta primera

Reprenem la sessió.

Abans de començar les preguntes orals al Govern... 
(Pausa.) Els prego que vagin ocupant els seus escons, 
si us plau. Abans de començar les preguntes orals al 
Govern, i atesa la sol·licitud presentada pel Govern 
amb l’acord dels grups parlamentaris, els proposo, 
conforme al que estableix l’article 72.3 del Reglament, 
l’alteració en l’ordenació de les preguntes orals de tal 
manera que les preguntes números 3, 9 i 11, tal com 
figuren en el dossier del Ple que tenen a mans, es pu-
guin substanciar com a primeres preguntes orals al 
Govern.

Es pot aprovar per assentiment, aquesta alteració? 
(Pausa.) Doncs, queda modificada en aquest sentit 
l’ordenació de les preguntes.

Pregunta
al Govern sobre la votació del projecte Castor 
en el Parlament Europeu (tram. 310-00525/10)

El primer punt de l’ordre del dia és, en les preguntes 
amb resposta oral, la pregunta al Govern a respondre 
oralment en el Ple sobre la votació del projecte Castor 
en el Parlament Europeu. Formula la pregunta la dipu-
tada Annabel Marcos i Vilar, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Annabel Marcos i Vilar

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, el passat dijous 
el Parlament Europeu va donar la raó a la pregunta i 
a la qüestió que hem tingut des de Terres de l’Ebre, 
des del Montsià, que ha sigut que la concessió que es 
va fer per al magatzem Castor, que malauradament no 
s’ha posat mai en marxa, la indemnització que es va 
donar de 1.350 milions d’euros en aquell moment no 
s’hauria hagut de pagar, i com a mínim no hauria ha-
gut de recaure sobre els ciutadans i els contribuents. 
És una bona notícia per al territori, és una notícia que 
és un pas més endavant, perquè des del territori sem-
pre hem reclamat que aquesta indemnització no s’hau-
ria hagut de donar mai.

Hem tingut diferents governs a l’Estat espanyol que 
han anat en contra de les Terres de l’Ebre i en con-
tra del Montsià quant a la projecció del projecte Cas-
tor. I li ho dic per dos motius: primer, primer motiu 
i principal, perquè el Govern socialista va ser el Go-
vern que va crear i que va fer el contracte en què, en 
el moment de renúncia per part de la concessionària 
del magatzem Castor, es donaria la indemnització, tot 
incloent-hi dol i negligència. Però arriba el Govern del 
PP i el Govern del PP no fa res. Avui mateix, el mi-
nistre Soria per primera vegada a la història ens diu 
que aquesta indemnització no s’hauria hagut de pagar 
mai, i que faran el possible perquè els ciutadans no ha-
gin de pagar la indemnització; avui –avui–, després de 
tots els anys que fa que patim des del territori aquesta 
situació.

Des de Terres de l’Ebre som gent que treballem, que es-
tem dedicats sobretot al sector primari, però que volem 
turisme, que volem indústria i que volem comerç, i vo-
lem potenciar-ho. El magatzem Castor és una planta 
que ha de desaparèixer, que ha de desaparèixer de ter-
ritori, i hi demanem el suport del Govern, com fins ara 
ens l’està donant.

Des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, li 
voldríem fer la següent pregunta: quina valoració té el 
Govern sobre la votació que es va tenir el passat dijous 
al Parlament Europeu?

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, l’honorable senyor Felip 
Puig, conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació 
(Felip Puig i Godes)

Gràcies, presidenta. I gràcies per l’alteració de l’ordre 
del dia, que és conseqüència de la meva petició. Dipu-
tada, sí, efectivament el dijous passat el Ple de la cam-
bra del Parlament Europeu va aprovar l’informe anual 
del Banc Europeu d’Inversions. En aquest informe es 
fa esment del projecte Castor... (Veus de fons.) Discul-
pi, presidenta. Més que res, tinc un Pepito Grillo que 
m’interromp i que no... (Rialles i remor de veus. Pau
sa.) Perquè vull recordar, diputada, quins són els mo-
tius pels quals el Govern sempre ha estat contrari a tot 
aquest projecte i a aquesta indemnització.

En primer lloc, recordem-ho, no hi havia el corres-
ponent estudi sísmic en l’expedient. En segon lloc, va 
haver-hi una opacitat constant. En tercer lloc, el plan-
tejament ja era pervers des de l’inici: si la concessió 
generava beneficis i era rendible, l’empresa se’n benefi-
ciava; si el negoci no era rendible, l’empresa renuncia-
va a la concessió i l’Estat indemnitza. Vull recordar, a 
més, que l’any 2012 ja l’empresa va demanar al minis-
teri la inclusió del Castor en el règim retributiu del sis-
tema gasista, i s’hi va negar, i, en canvi, quan passa el 
succés decideix indemnitzar l’empresa amb un import 
de 1.350 milions d’euros amb càrrec al sistema gasis-
ta. És a dir, que el ministeri no inclou la infraestruc-
tura en el sistema i quan hi ha, d’alguna manera, tota 
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la situació esdevinguda posteriorment, indemnitza el 
titular.

Vull recordar que, a més, el ministeri decideix hiber-
nar aquesta infraestructura per tal de poder-li, d’algu-
na manera, concedir el cent per cent del lucre cessant, 
cosa que comportarà, a més, de fet, un frau de llei, i 
és que aquesta infraestructura no és que estigui hiber-
nada, és que no serà utilitzada mai, i, per tant, no és 
en aquests moments un magatzem subterrani de gas i, 
per tant, no hauria de tenir les condicions de ser, d’al-
guna manera, retribuït. A més, el reial decret s’ha uti-
litzat una vegada més, la fórmula d’un reial decret llei, 
que ha garantit la indemnització i, per tant, s’ha saltat 
el procediment legislatiu ordinari.

En qualsevol dels casos, hem de recordar que el nostre 
plantejament és que això no hauria d’anar ni a càrrec 
dels impostos dels ciutadans ni de la tarifa dels ciutadans,  
sinó que hauria d’ésser assumit a compte i risc dels bene - 
ficis, en aquest cas, d’Enagas, que és l’operador únic de 
l’empresa.

De qualsevol de les maneres, aquesta és una forma 
d’actuar bastant habitual en el Govern central del Par-
tit Popular, i valorem molt positivament que en aquest 
cas el Parlament Europeu ens hagi donat la raó.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern a respondre oralment sobre la si-
tuació i la seva actuació amb relació a la vaga indefini-
da dels treballadors subcontractats, autònoms i falsos 
autònoms de Movistar, de Telefónica, SA.

Pregunta
al Govern sobre la situació i la seva 
actuació amb relació a la vaga indefinida 
dels treballadors subcontractats, 
autònoms i falsos autònoms de Movistar, 
de Telefónica, SA (tram. 310-00519/10)

Formula la pregunta el diputat David Fernàndez i Ra-
mos, del Grup Mixt.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, conseller. Amb els 
ressons del Primer de Maig, efectivament, la pregunta 
sobre la vaga que avui fa trenta dies que protagonitzen 
els subcontractats de Telefónica i de Movistar, entre 
tantes altres empreses, i d’una situació tan inquietant 
com alarmant, com vergonyant: que una empresa amb 
milers de milions de beneficis fomenti l’extrema pre-
carietat, la qual cosa ens desvela que no és fruit d’una 
necessitat del mercat laboral, sinó un objectiu empre-
sarial, patronal i multinacional.

La vaga de Telefónica, silenciada pels grans mitjans 
de comunicació –que depenen de la seva publici-
tat, per cert– és una autèntica anomalia sociolaboral, 
una disfunció permanent i una excepcionalitat labo-
ral continuada, abusiva i empobridora que ens remet 
al nou marc laboral. Novíssima pobresa assalariada; 
condicions de treball dickensianes, sovint extenuants; 
estratègies perfectament dissenyades de precarització 

del treball a preu fet, a destajo, i una tàctica planifi-
cada de successives segregacions empresarials: la car-
tografia, injusta i desigual, de la precarietat, la sub-
contractació i la inseguretat. I, a més, amb una cosa 
encara més trista, que és la intermediació, el negoci de 
la intermediació d’aquests subcontractes.

Com entén el seu departament que una plantilla de 
1.800 persones –que presta un servei públic, per 
cert–..., estiguin, darrere d’aquestes 1.800 persones, 
624 contractes a Catalunya? Què ha fet el seu depar-
tament? S’ha interessat per aquesta situació? I en quin 
sentit ho ha fet o per què aquest silenci espès que dura 
també fa trenta dies, perquè no he sentit cap declara-
ció de la conselleria d’Empresa i Ocupació denunciant 
aquest abús brutal, reiterat, d’una multinacional amb 
milers de beneficis any rere any, i que presta un servei 
públic i que té contractes amb la Generalitat de Cata-
lunya.

Gràcies, senyor conseller.

La vicepresidenta primera

Respon el conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Sí, senyor diputat, coneixem aques-
ta situació. Vostè recull aquesta denúncia i jo l’infor-
mo que el Govern des del primer moment ha actuat i 
ha fet el que havia de fer. En primer lloc, interessar-se 
per la situació, des d’una doble perspectiva: laboral, 
sobretot, però també, evidentment, com a garantia de 
la prestació del servei, perquè es tracta d’una empresa 
que és operadora universal del servei de telecomuni-
cacions i és responsable de garantir un servei de ca-
ràcter públic, com és el de les telecomunicacions i tot 
el relacionat amb la telefonia.

En aquest sentit li vull recordar, malauradament, que 
aquest és un conflicte instat per quatre convocatòries 
de vaga dels sindicats amb caràcter estatal, i que, des 
d’aquesta perspectiva, la capacitat d’intervenció direc-
ta com a autoritat laboral ens ve, des d’un punt de vis-
ta competencial i d’abast territorial, limitada.

En qualsevol dels casos, com que es tracta d’un con-
flicte que també, evidentment, impacta en el nostre 
territori, hem creat un àmbit de mediació entre les 
parts. Estem treballant: el proper 19 de maig tindrem, 
d’alguna manera, una reunió també amb patronals 
dels sectors i també atenent les peticions sindicals, i 
al mateix temps hem fet els requeriments oportuns a 
l’empresa Telefónica des de la Direcció General de Te-
lecomunicacions.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat David Fer-
nàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Conseller, aleshores la pregunta 
seria que l’autoritat laboral, competencial, és veritat, 
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Pregunta
al Govern sobre el programa Grans Actius, 
de lluita contra l’atur de les persones de més 
de quaranta-cinc anys (tram. 310-00520/10)

Formula la pregunta el diputat Oriol Amorós, del 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Oriol Amorós i March

Gràcies, senyora presidenta. I amb permís del senyor 
Fernàndez, si em permet afegir-hi una cosa, sí que hi 
ha un àmbit en què tenim competències, que és l’àm-
bit de la seguretat laboral, i en aquest àmbit, també, 
a causa de la precarietat laboral en què es troben els 
treballadors de Movistar, sí que hi han moltes queixes 
respecte a les condicions en què els treballadors que 
estan forçats a fer d’autònoms estan treballant, en pre-
carietat de seguretat laboral.

Però aquesta no era la meva pregunta; venia a tomb 
pel context en el qual estem parlant. La meva pregunta 
era respecte al que el 7 d’abril el Govern va encarregar 
al Servei d’Ocupació de Catalunya: que tirés endavant el 
programa Grans Actius, orientat als aturats de més de 
quaranta-cinc anys.

En els aturats de més de quaranta-cinc anys –per fer-ne 
una mica de situació–, estem parlant d’una població 
que ha crescut un 12 per cent en els cinc anys de cri-
si; que la població activa ha crescut un 19 per cent en 
els anys de crisi, però que la població aturada d’aquest 
tram d’edat ha crescut ni més ni menys que un 258 per 
cent, és a dir, els aturats de més de quaranta-cinc anys 
s’han multiplicat per dos i mig en els anys de crisi. 
Per tant, és un sector que ha patit la crisi d’una forma 
especialment greu i que configura un 35 per cent del 
total dels aturats i, molt important, la majoria dels atu-
rats de molt llarga durada.

Qualitativament què li passa, a aquest sector?, o què 
els passa a aquestes persones, que és especialment 
preocupant, no? Home, quan una persona és aturada 
de més de quaranta-cinc anys, té moltes més possibi-
litats d’acabar-se convertint en aturat de llarga dura-
da. La pèrdua de treball d’aquestes persones també té 
unes conseqüències directes sobre el càlcul de la seva 
jubilació: els queden molts anys per a la cotització, i, 
per tant, té uns efectes, tant de finançament del siste-
ma de seguretat social com efectes greus a llarg ter-
mini per a aquestes persones. I el que està passant, 
moltes vegades, és que el canvi tecnològic accelerat, la 
globalització, també, de la nostra economia, està ex-
pulsant..., hi ha com una reconversió industrial cons-
tant que expulsa contínuament persones majors de 
quaranta-cinc anys.

Per tant, ens enfrontem davant del primer problema 
del país, que és l’atur; dintre d’aquest primer proble-
ma, segurament el problema més gros o un dels pro-
blemes més grossos.

La pregunta és molt clara, molt concreta, senyor con-
seller: quines actuacions pensa dur el Govern dins d’a-
quest programa, Grans Actius, que té encarregat de 
fer?

que dóna..., arriba fins on arriba, però l’autoritat po-
lítica, conseller, que vostè té, com a màxim represen-
tant en l’àmbit de l’empresa i de l’ocupació, no la hi 
nega ningú, ni cap multinacional. I el que no és ac-
ceptable és aquest silenci, que podria entendre’s per-
fectament com complicitat quan s’estan menystenint i 
vulnerant drets, quan es fragilitzen les condicions de 
treball, quan es precaritza la vida i quan s’hipoteca el 
futur. Fins i tot, quan parla de la prestació d’un servei 
universal, fins i tot hi ha una anomalia empresarial en 
aquest sector, que és que l’empresa hi ha imposat el 
Conveni del metall i no el que correspondria.

I la pregunta és: què pensa fer? Si pensa alçar la veu 
contra l’abús d’una multinacional, hi insistim, que 
guanya cada any milers i milers de milions, on estan 
els Rato, els Urdangarin, els Zaplana, on també ens 
desvetlla de la història d’aquest país, i si pensa alçar la 
veu per denunciar la injustícia o...? (La vicepresiden
ta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i aquest 
continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller d’Empresa i 
Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

No, miri, senyor diputat, li respecto el seu capteniment 
en aquest conflicte; és lògic i evident, i a més, doncs, 
forma part també del tarannà del seu grup en aquestes 
situacions. Li haig de recordar, per això, quina és la 
responsabilitat del Govern: no és alçar la veu; al revés, 
és actuar com a mediador en els conflictes i, per tant, 
facilitar canals i vies d’entesa, de resolució dels con-
flictes, i no pas, d’alguna manera, de posar-se a cridar 
al mig de la plaça.

Per tant, el que estem fent és clarament intervenir des 
d’una perspectiva laboral, per tal d’atendre les difi-
cultats d’aquests treballadors, els conflictes laborals, 
d’acord també amb la nostra capacitat d’intervenció. 
I per tant, si els sindicats i els treballadors a nivell de 
Catalunya ens ho demanen, ho farem. I ho estem, d’al-
guna manera, executant, i també des de la doble pers-
pectiva, de la qual vostè no ha fet esment –ho entenc: 
a vostè només li interessa, només, una visió del con-
flicte–, que és sobretot garantir que tots els ciutadans 
tinguin un servei correcte, prestat per una empresa 
que en té tota l’obligació, i que aquest conflicte no im-
pacti en el servei correcte, de qualitat, que a Catalu-
nya també hem d’exigir.

Des d’aquesta doble perspectiva –vostè, segurament, 
estic convençut que ho deu entendre–, la meva funció 
no és cridar ni denunciar, sinó que és mitjançar, reso-
lucionar i garantir el servei.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre el programa Grans Actius, 
de lluita contra l’atur de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys.
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La vicepresidenta primera

Respon el conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor diputat, no pot 
ser més oportuna, la seva pregunta, en els moments en 
els quals les dades que tenim, dels darrers dies, de les 
darreres hores, demostren que d’una manera clara el 
Govern, que manté la seva prioritat per continuar im-
pulsant la necessària reparació social d’aquesta crisi..., 
la societat en general continua patint les conseqüèn-
cies de la crisi econòmica, però comencem a tenir in-
dicadors que l’economia –l’economia– està recupe-
rant-se i està generant un cicle diferent.

Ahir vam tenir dades en aquest sentit raonablement po-
sitives, esperançadores, no pas cofoistes. El ritme con-
tinua sent lent, però amb relació, per exemple, a l’any 
passat, l’atur ha disminuït els mesos de març i abril 
computant-ho en general: de disset mil persones menys 
a l’atur de l’any passat entre els mesos de març i abril, a 
vint-i-vuit mil persones els mesos de març i abril del 
2015. I en aquest sentit, doncs, continuarem treballant.

Precisament per això –precisament–, al Ple de la set-
mana passada vam tenir una interpel·lació tractant 
aquesta qüestió, a iniciativa d’un altre grup parlamen-
tari, i que vostè avui, doncs, em torna a demanar.

El Govern va creure que un cop orientada..., amb una 
prioritat clara, també: un altre gran col·lectiu, els joves. 
La Garantia juvenil ja està desenvolupant-se; hi desti-
narem molts recursos, aquest any, gràcies als que vénen 
d’Europa, i del Fons Social Europeu, també, i lleugera-
ment l’increment que ens ve de la conferència sectorial.

El Govern ha encarregat al SOC –el Departament d’Em- 
presa i Ocupació– que treballi també en un projecte 
específic, al qual pensem destinar un mínim de 50 mi-
lions d’euros aquest any, que pugui beneficiar un mínim 
de trenta mil persones de més de quaranta-cinc anys 
amb necessitats específiques de reinserció, d’orienta-
ció i d’acompanyament, per tal d’impulsar programes 
de subvencions a les empreses per contractació de per-
sones de més de quaranta-cinc anys; continuar impul-
sant amb més èmfasi programes de treball i formació, 
programes d’acreditació de competències; sessions, en 
definitiva, que permetin també superar altres proble-
màtiques afegides, des d’una perspectiva més social o 
familiar, a persones d’aquestes condicions; desenvo-
lupar programes conjuntament amb institucions com 
l’Ajuntament de Barcelona, específicament, i conti-
nuar incrementant les línies d’actuació en col·lectius 
determinats, com els beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció.

La vicepresidenta primera

Pot repreguntar el diputat Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Senyor conseller, dins d’aquestes mesures li dema-
no, primer, que les faci i les apliqui també amb diàleg 

social, que es compti amb els agents socials que no 
s’han sentit escoltats en la primera fase del programa; 
per tant, tenim temps de fer-ho i ho hem de fer. Que 
compti també amb el Parlament, i, per tant, es presenti 
aquest tema tan important en el Parlament de Catalu-
nya. I, sobretot, que encarem el que és fonamental, i 
ho hem de fer també a través de Llei d’ocupació i de la 
Llei de l’FP, per resoldre la situació d’aquest col·lectiu, 
que és la formació al llarg de tota la vida.

Està molt bé que fem unes acreditacions puntuals i està 
molt bé que fem unes accions de formació... (La vice
presidenta primera retira l’ús del micròfon a l’orador i 
aquest continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Pot respondre el conseller d’Empresa i Ocupació.

El conseller d’Empresa i Ocupació

Gràcies, presidenta. Per descomptat: no és només una 
obvietat, sinó que és un compromís, garantir els me-
canismes de participació, tant en els òrgans de direc-
ció del SOC com en aquest Parlament. Però el Govern 
governa, lidera, executa i està impulsant aquest pro-
grama, que comptarà, n’estic convençut, amb el con-
sens de tots els agents socials i econòmics.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre els fons de recerca i innova-
ció atorgats pel programa europeu Horitzó 2020.

Pregunta
al Govern sobre els fons de recerca  
i innovació atorgats pel programa europeu 
Horitzó 2020 (tram. 310-00523/10)

Formula la pregunta la diputada Maria Victòria Forns, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

M. Victòria Forns i Fernández

Presidenta, conseller, Horitzó 2020 comporta el nou 
Programa marc de recerca i innovació de la Unió Eu-
ropea per al període 2014-2020, dirigit a assegurar la 
competitivitat global europea, que abasta cinc àmbits 
d’actuació: l’educació, l’ocupació, la innovació, la in-
clusió social i l’energia i el clima. I té com a objectius 
fonamentals donar suport a la posició de la Unió Eu-
ropa com a líder mundial en matèria de ciència, asse-
gurar el lideratge industrial en innovació, i l’accés al 
capital i el suport a les pimes; assegurar, també, temes 
fonamentals com la salut, la seguretat alimentària, 
l’agricultura sostenible i el transport intel·ligent, eco-
lògic, entre d’altres.

Les polítiques impulsades pel Govern de la Generali-
tat s’han caracteritzat per l’estabilitat i el compromís 
amb la investigació, i la gestió de recursos humans 
i de les estructures de recerca orientant-los a l’excel-
lència i a la competitivitat. L’esforç del sistema català 
R+D+I ha suposat una aposta decidida per la ciència 
i el coneixement, reflectit en molts indicadors d’excel-
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lència, com és el fet que la nostra productivitat científi-
ca sigui deu vegades superior en proporció a la nostra 
població. Així mateix, universitats i centres de recerca 
catalans destaquen en els rànquings mundials i lideren 
projectes d’abast internacional en malalties com la ma-
lària o la sida.

Catalunya és capdavantera en la captació de fons per 
programes marc europeus. En especial, en el setè pro-
grama 2007-2013 vam multiplicar per quatre els fons 
captats en el sisè programa 2002-2006. L’any 2014 
es va iniciar el nou programa marc amb alguns can-
vis importants, com és la major rellevància que dóna 
la Comissió Europea a les activitats de transferència 
del coneixement i als partenariats publicoprivats. Les 
nostres expectatives han estat incrementalistes, se-
guint la tendència dels darrers anys.

Senyor conseller, quina valoració fa el Govern sobre 
els fons de recerca i innovació atorgats a Catalunya 
pel programa europeu Horitzó 2020?

La vicepresidenta primera

Respon el conseller d’Economia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement 
(Andreu Mas-Colell)

Senyora presidenta, senyora diputada, efectivament Ca - 
talunya ha captat més de 110 milions d’euros l’any 2014 
del programa Horitzó 2020, que ha començat aquest 
any –és el programa de la Comissió Europea. D’aques-
ta xifra, 71 milions corresponen a ajuts per a projectes 
transnacionals de recerca i d’innovació –l’èmfasi és en 
innovació– d’empreses, centres tecnològics, universi-
tats i altres entitats del sistema de recerca i innovació 
català. La resta són fruit del resultat dels programes 
que se’n diuen –terminologia europea– de «ciència 
excel·lent», d’Horitzó 2020: són els ajuts del Consell 
Europeu de Recerca i els Marie Curie, entre d’altres. 
Acció i AGAUR són les agències catalanes implicades 
en aquestes accions.

Aquests més de 110 milions captats per Catalunya su-
posen el 3,1 per cent de tot el finançament que la Co-
missió Europea ha adjudicat en les primeres convoca-
tòries del programa, un percentatge que dobla el pes 
de la població de Catalunya en el total de la Unió Eu-
ropea, que és de l’1,5. De fet, la quantitat captada per 
Catalunya suposa, segons el Cedeti, el 31,4 per cent 
del total de fons captats per l’Estat espanyol.

Dels 71 milions d’euros captats en programes de lide-
ratge industrial i reptes socials d’Horitzó 2020, prop 
d’una tercera part ha anat destinat a setanta empreses, 
que en el seu conjunt han rebut 21,6 milions d’euros. 
La resta de participació catalana correspon a centres 
Cerca, un 23 per cent; universitats, un 15 per cent; 
centres tecnològics, 8 per cent, i altres. Entre aquests 
«altres» hi ha el programa Instrument per a petites i 
mitjanes empreses, per a les quals Acció ha estat no-
menat per la Comissió Europa com l’organisme res-
ponsable d’analitzar-ne les necessitats. Aquí se n’han 
beneficiat trenta-dues pimes catalanes, i de fet a Cata-

lunya hi ha més pimes beneficiàries d’aquest progra-
ma que en països com Dinamarca, Suècia o Israel.

I pel que fa a la ciència excel·lent, són 40 milions d’eu-
ros, i no és el final de la història, perquè encara hi ha 
una convocatòria per decidir.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre l’activitat cultural de la dia-
da de Sant Jordi del 2015.

Pregunta
al Govern sobre l’activitat cultural de la diada 
de Sant Jordi del 2015 (tram. 310-00524/10)

Formula la pregunta la diputada Glòria Renom, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta. Honorable conseller, fa dues set-
manes va tenir lloc la tradicional festa de la diada de 
Sant Jordi, i amb motiu d’aquesta celebració volem 
posar en valor i destacar la gran mostra d’estima a 
la nostra cultura catalana, i l’esclat de civisme i bona 
convivència que es va viure i que va amarar tots els 
principals carrers de les nostres ciutats i pobles, que 
van convertir la tradicional festa de Sant Jordi, arrela-
da al nostre poble des del segle xv, en un clar exemple 
de desenvolupament i progrés cívic i cultural davant 
del món, i també davant d’aquells que erròniament 
predeien tot el contrari.

Volem posar en relleu el nostre orgull del país que te-
nim, però sobretot del país que volem tenir, on els va-
lors de regalar cultura, partint dels llaços de l’afecte, 
l’amistat i el respecte, siguin els protagonistes de la 
nostra festa més tradicional.

Avui, transcorreguts ja uns dies, i havent disposat de 
més temps per analitzar-ne les dades, tenint en compte 
que el dia de Sant Jordi representa un percentatge molt 
elevat del total anual del que el sector del llibre factura, 
el Grup Parlamentari de Convergència i Unió voldria 
conèixer quin és el balanç d’un dels dies més transcen-
dents per a la literatura catalana: lectors, autors, editors 
i llibreters.

D’altra banda, també voldríem conèixer com el Govern 
té previst consolidar un sector tan important per a la 
cultura i per a Catalunya com aquest. Voldríem saber, 
doncs, quines són les accions que el Govern desenvo-
lupa i té previst emprendre per prestigiar la figura dels 
escriptors, reconèixer el sector editorial, impulsar les 
llibreries i, sobretot, estimular la lectura i el conjunt de 
la cadena del llibre.

En resum, conseller, voldríem saber quina valoració fa 
el Govern de l’activitat cultural de la darrera diada de 
Sant Jordi, i quines són les últimes dades de les quals 
disposa amb relació a l’evolució dels consums cultu-
rals.

Gràcies.
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Pregunta
al Govern sobre les polítiques 
d’infància (tram. 310-00517/10)

Formula la pregunta la diputada Núria Ventura, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. Ara fa quasi dos anys, ja, de la 
signatura del Pacte per la infància. En fèiem balanç, 
també, la setmana passa en la Comissió de la Infància, 
amb la compareixença de la consellera de Benestar.

El pacte va significar un salt qualitatiu en les políti-
ques d’infància i adolescència ja que va aconseguir 
consens en les línies estratègiques, i també tots ple-
gats ens vam comprometre a complir-lo amb progra-
mes específics, cosa que entenem que no està fent el 
Govern quan des de departaments com Ensenyament, 
Salut o Economia s’impulsen mesures que clarament 
hi entren en contradicció.

I és respecte d’això que voldríem conèixer l’opinió de 
la consellera, com a màxima responsable de les políti-
ques d’infància i del desplegament del pacte.

La vicepresidenta primera

Respon la consellera Neus Munté, consellera de Ben-
estar Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família  
(Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, presidenta. Senyora diputada, que la 
protecció a la infància i a l’adolescència és una priori-
tat d’aquest Govern, més enllà d’una obvietat, és ben 
cert.

I es demostra en el fet que comptem amb molts ins-
truments, no només el pacte, que m’hi referiré tam-
bé, per descomptat –i li agraeixo la primera part de la 
seva intervenció, en què ha valorat com a instrument 
de consens l’existència del pacte–, sinó que són molts 
altres els instruments en què és una constant aquesta 
voluntat de protecció a la infància i l’adolescència: des 
del Pla integral de suport a la família, fins al Pla con-
tra la pobresa, amb una dotació de més de 260 mili-
ons per lluitar contra la pobresa infantil, com fins i tot 
amb l’Acord pel diàleg social permanent; una prioritat 
del Govern, com li deia, que es manifesta també en 
el que va ser una voluntat pionera, que ha estat reco-
neguda a Europa, de disposar d’un instrument en què 
ens poguéssim trobar tots i en què aquesta prioritat es 
centrés en una prioritat de país, de la societat catalana 
sencera.

És cert, vam tenir ocasió fa escassament una setmana 
de fer una valoració de gairebé els dos primers anys de 
vigència del pacte, un pacte amb uns grups de treball, 
amb uns eixos, amb uns objectius clarament definits en 
els seus indicadors i amb el seu abast pressupostari, en 
el qual hi han participat més de 380 persones entre ex-
perts i membres de les entitats signants del pacte –més 
de setanta, com vostè sap.

La vicepresidenta primera

Respon l’honorable senyor Ferran Mascarell, conse-
ller de Cultura.

El conseller de Cultura (Ferran Mascarell i Canalda)

Senyora presidenta... Sí, senyora diputada, certament, 
com vostè diu, la valoració de la jornada del Dia del Lli-
bre va ser enormement positiva: ho va ser des del punt 
de vista del sector editorial, ho va ser des del punt de 
vista de la represa del consum cultural, que s’està man-
tenint al llarg d’aquests tres o quatre últims mesos d’una 
manera ben positiva, i ho va ser des del punt de vista 
cívic, com ja és tradicional, en aquella excel·lència de 
jornada, doncs, que expressa cada any la diada de Sant 
Jordi.

Es van vendre 1 milió i mig de llibres, un 4 per cent més 
que l’any anterior; un 6 per cent més des del punt de 
vista de la facturació: es van vendre uns 20 milions 
d’euros de llibres en el conjunt de la jornada. I en cata-
là es van vendre el 53,59 per cent dels llibres que l’altre 
dia es van vendre, un bon indicador des del punt de vis-
ta dels llibres venuts en català.

És molt important assenyalar que es van vendre lli-
bres, doncs, de molts autors, encara que normalment 
la gent es fixa en aquell llistat més obvi dels llibres 
més venuts. Aquests llibres més venuts només repre-
senten el 7 per cent; vol dir que molta gent, molts au-
tors, moltes autores, de tots els indrets de Catalunya 
van tenir la seva oportunitat al llarg de la jornada.

Bé, es va manifestar també la creixent importància de 
les dues o tres jornades anteriors, que també s’estan 
incorporant en el Dia del Llibre: es va multiplicar la 
presència d’autors; es va accentuar l’impacte interna-
cional del dia de Sant Jordi: és ja una jornada de re-
conegut prestigi internacional. I, per tant, des d’aquest 
punt de vista va ser una magnífica iniciativa a favor 
del llibre i de la lectura.

Tenim molta feina al davant, certament. Estem impul-
sant amb el sector el que en diem el pla integral; això 
vol dir buscar més lectors: aquí la mitjana europea es-
tà a l’abast i l’hem d’aconseguir. Hem de consolidar el 
sector llibreter: hi ha noves vocacions de llibreters en 
el nostre país que els hem de crear un entorn perquè 
es puguin desenvolupar; hem d’aconseguir que Barce-
lona sigui la capital editorial de la UNESCO; hem de 
consolidar un conjunt de fires del llibre que hi ha a tot 
el país, i, per sobre de tot, hem d’aconseguir la inter-
nacionalització dels nostres autors, justament per fer 
possible que la seva possibilitat de professionalització 
sigui més alta.

El sector editorial és nuclear en la vida cultural del 
país, i farem tot el possible perquè així continuï sent.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre les polítiques d’infància.
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I la meva opinió i la del conjunt del Govern és que 
el pacte s’està complint, s’està complint satisfactòria-
ment, i que són molts els aspectes, són moltes les par-
tides pressupostàries, precisament des d’àmbits o des 
de departaments com el d’Ensenyament i com el de 
Benestar Social i Família, que s’han incrementat pre-
cisament per poder donar més solidesa a aquestes ac-
cions i polítiques.

La vicepresidenta primera

Pot repreguntar la diputada Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Entenem, consellera, des del nostre grup parlamentari, 
que no han fet prou, ni tot el que han fet, evidentment, 
ho han fet del tot bé, perquè les dades són les que ens 
mostren una societat que no ens agrada, una societat 
desigual, i són les proves que les polítiques no són prou 
efectives. El pacte es fixa com a principal objectiu as-
solir la igualtat d’oportunitats en una societat basada en 
la inclusió, i la desigualtat creix de manera alarmant, 
quasi amb un 30 per cent d’infants en risc de pobresa, 
mentre el Govern ens diu que no hi pot fer més.

El pacte fixa mesures per garantir l’educació i una in-
fància i adolescència saludables, però el Govern acaba 
retallant en salut, per exemple, tant en serveis com en 
accés al sistema, sobretot en la detecció i tractament 
de malalties de salut mental. La Fedaia ens alertava 
precisament ara fa uns dies que a les consultes mèdi-
ques arriben nens cada vegada més menuts, amb falta 
d’estimulació, trastorns de desenvolupament i proble-
mes d’aprenentatge. A les escoles, els mestres ens de-
nuncien que els alumnes pateixen més episodis d’es-
très i ansietat, mentre es demora l’atenció dels infants 
perquè els equips psicopedagògics de suport, sobretot 
els CDIAP, no donen l’abast per falta d’hores i també 
de professionals.

I continuem sense complir la moció aprovada ara fa 
quasi un any en aquest mateix Parlament: problemes 
d’accés i finançament dels zero a tres, reducció d’hores 
de vetlladors i vetlladores, vulneració del dret al lleu-
re, com denuncia el Síndic de Greuges, i entitats que 
no cobren. Tenim el risc de fracàs escolar sis vegades 
més alt en alumnes amb pocs recursos econòmics, i ai-
xò vol dir, avui i demà, més pobresa i més desigualtat.

Per tant, consellera, li reclamem que lideri des del 
seu departament polítiques efectives i útils per a la 
infància, que exigeixi una partida econòmica cla-
ra i específica per a aquestes polítiques, que treballi 
pel desplegament ràpid i eficaç de la Llei dels drets i 
les oportunitats en la infància i que vetlli també per-
què mesures de la resta dels departaments de Govern 
no vulnerin els drets dels infants... (La vicepresidenta 
primera retira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta 
continua parlant uns moments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, la consellera de Benestar 
Social i Família.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, presidenta. Senyora diputada, crec que 
a la Comissió de la Infància vam tenir ocasió de repas-
sar el compliment i desplegament del pacte, com també 
de la Llei dels drets i les oportunitats, i és així també 
com ho fem a la comissió de seguiment, tant en l’àmbit 
de les beques menjador com també en l’àmbit de la sa-
lut mental. Tindrem ocasió de poder identificar un ma-
pa de recursos en salut i addicions dins del que és el Pla 
interdepartamental en salut mental, en què, com vostè 
sap, l’atenció a la petita infància és una de les prioritats.

Li reitero, també, la prioritat dins el Pla de lluita con-
tra la pobresa, un eix específic de lluita contra la po-
bresa infantil, com també l’augment pressupostari en 
l’àmbit de les beques menjador. De fet, per primera 
vegada, cent per cent de persones, de nens i nenes be-
cats, i una ofensiva, una autèntica ofensiva de país en 
favor de l’èxit escolar.

Pel que fa al lleure, li reitero allò que vaig explicar fa 
només una setmana a la Comissió de la Infància, amb 
una intensificació dels recursos adreçats a infants i jo-
ves de famílies vulnerables per a l’accés al lleure edu-
catiu, i també... (La vicepresidenta primera retira l’ús 
del micròfon a la consellera i aquesta continua parlant 
uns moments.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre el Pla rector d’ús i gestió de 
l’àrea protegida de les Medes.

Pregunta
al Govern sobre el Pla rector d’ús i 
gestió de l’àrea protegida de les illes 
Medes (tram. 310-00518/10)

Formula la pregunta el diputat Jordi Terrades, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, la gestió dels es-
pais naturals ha estat una de les assignatures pendents 
del Govern del qual vostè forma part. De fet, els espais 
naturals són els grans absents de la gestió del Govern, els 
que han patit les retallades pressupostàries més grans.

La polèmica, cada vegada que s’hi han posat, també 
l’ha acompanyat; la darrera ha estat el Pla rector d’ús 
i gestió de les illes Medes. Ens pot explicar, conseller, 
quina n’és la visió del Govern?

La vicepresidenta primera

Respon el conseller d’Agricultura, senyor Josep Maria 
Pelegrí.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Josep Maria Pelegrí i Aixut)

Sí, gràcies, presidenta. Senyor diputat, nosaltres vam 
arribar l’any 2010 al Govern de la Generalitat, amb 
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una gestió en els parcs naturals del nostre país des del 
nostre punt de vista deficitària.

Hem intentat corregir aquest biaix que s’havia produït 
en els anys anteriors. En aquest sentit, hem presentat 
un pla de gestió d’espais naturals per a tots els espais 
naturals protegits i parcs naturals de Catalunya, i crec 
que en aquest sentit estem corregint aquest biaix que 
es va produir en els anys anteriors.

La vicepresidenta primera

Pot repreguntar el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

De fet, conseller, la polèmica d’aquest darrer cas que 
li estava comentant està vinculada a les activitats per-
meses al parc. El nou pla permetrà un augment de les 
immersions anuals: avui estan al voltant d’unes sei-
xanta mil, i amb el nou pla que vostès han presentat 
poden passar a 77.000; també augmenten els punts de 
busseig, i una major concentració, tal com ho estan re-
gulant, d’immersions a l’estiu i els caps de setmana. 
La pressió sobre el sistema subaquàtic arribarà a uns 
valors mai vistos en l’actual règim de llicències.

Conseller, creiem que no es pot posar en risc l’ecosiste-
ma ni les espècies de la reserva marina. Hi ha estudis 
científics que ens diuen –perquè aquest és un dels parcs 
que està més monitoritzat–, que ens indiquen i alerten 
que moltes espècies i poblacions de les Medes estan en 
regressió a causa de les excessives immersions. De fet, 
dels sis descriptors que hi han, només n’hi han dos de 
lleugerament positius. La majoria dels experts en eco-
logia litoral de Catalunya ja ens diuen que el nombre 
actual de submarinistes és excessiu per a la conserva-
ció dels ecosistemes. De fet, el Departament d’Ecolo-
gia de la Universitat de Barcelona demana que no s’hi 
autoritzin més immersions i que també s’estableixi una 
zona de reserva integral per poder comparar la seva 
evolució; en aquesta posició també hi ha l’Institut de 
Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barce-
lona, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes, l’Insti-
tut de Ciències del Mar –aquests dos, dependents del 
CSIC. I de moment vostès van en sentit contrari.

Senyor conseller, no tot s’hi val; hi ha espais que cal 
seguir protegint, perquè són patrimoni de tot el país. 
Ja sabem que té problemes pressupostaris; ara, aquesta 
situació no els pot portar a mercantilitzar el patrimoni 
natural, com sembla que vostès volen fer. Aturi-ho; a 
aquest Govern li queden quatre mesos. Obri un debat 
de com volen gestionar els parcs naturals, perquè, en 
definitiva, qui patirà seran les futures generacions.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el conseller d’Agricultura.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sí, gràcies, senyor diputat. Hi ha un petit detall que vos-
tè es deixa en la seva intervenció: l’actual PRUG de les 

Medes permetria unes immersions de 162.000, i vostè fa 
referència ara que s’han incrementat unes quantes im-
mersions.

Però també li he de dir que l’any 2010 es crea el parc 
natural; a partir d’aquí, es genera una forta polèmica 
al territori per la composició de la junta rectora i de la 
comissió executiva, i es fa finalment un acord de con-
sens amb el territori. L’actual junta rectora està forma-
da per més de quaranta entitats i persones represen-
tatives de tot l’abast i tot el ventall social, territorial, 
econòmic, etcètera, i també ambientalista, ecologista, 
sindicats agraris, etcètera. S’ha intentat fer un con-
sens, des del president de la junta rectora fins al direc-
tor del parc, per intentar buscar la transversalitat que 
crec que ha de tenir una gestió d’un parc.

En aquest sentit, vostè fa referència a les immersions. 
Aquesta proposta de les immersions està basada en es-
tudis del fons marí. Algunes de les boies s’han incre-
mentat i algunes de les boies s’han disminuït, i, per 
tant, les immersions són les que, en funció de l’estudi 
–que, per cert, es paga amb les taxes de les immersions–,  
es poden fer en aquell espai. I cada any hi haurà una 
anàlisi del fons marí afectat o vinculat a aquestes bo-
ies i a aquestes zones per fer possible una anàlisi, i 
incrementar o disminuir en funció de l’afectació del 
fons marí d’aquestes boies i d’aquestes immersions.

Ho estem fent d’acord amb el territori, hem anat a pre-
sentar aquest Pla de gestió d’espais naturals a totes les 
juntes rectores dels parcs. Creiem que aquest és el mo-
del que nosaltres hem de seguir i crec que nosaltres el 
que fem també és intentar implantar-lo.

I finalment, pel que fa a les Medes hem deixat una 
zona de reservori, que és el Medellot; hem també fet 
impacte..., evitar l’impacte sobre la seguretat de les 
persones i les aus marines amenaçades amb el can-
vi d’ubicació de la cova de l’Infern; es dóna més co-
herència a les immersions del nou sector del Guix, 
d’acord amb la capacitat de càrrega d’immersions, et-
cètera, d’acord, també amb la junta de parc.

Un últim detall: el que es proposa va ser aprovat per 
20 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en contra en la 
junta rectora. Crec que això potser val la pena tenir-ho 
en compte a l’hora de buscar el consens en el territori.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre els impagaments en l’àmbit 
social.

Pregunta
al Govern sobre els impagaments  
en l’àmbit social (tram. 310-00527/10)

Formula la pregunta el diputat Rafael López i Rue- 
da, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Munté, tenen 
pressa per pagar les entitats socials?
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La vicepresidenta primera

Pot respondre la consellera de Benestar Social i Fa-
mília.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyora presidenta. Evidentment que 
tenim pressa i la voluntat de fer-ho.

Jo li preguntaria si tenen pressa, vostès, per tornar les 
coses a la situació anterior. Per exemple, li recordo 
que, en l’àmbit social, que és pel que vostè avui em 
pregunta, la reducció del finançament de l’Estat en els 
darrers anys ha estat per a Catalunya d’un 92 per cent. 
Tenen pressa per recuperar aquest 92 per cent per sos-
tenir l’estat del benestar a Catalunya? (Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Pot repreguntar el diputat Rafael López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyora Munté. Tenim molta pressa, tenim 
molta pressa per recuperar l’economia i perquè els ca-
talans tinguin cada cop més feina.

Però vostès no tenen pressa, com a mínim no tenen pres-
sa per pagar les 237.182 ajudes a les famílies que deuen, 
no tenen pressa per pagar els 90 milions que deuen a 
les residències, no tenen pressa per pagar els 50 milions 
que deuen al tercer sector, ni tenen pressa per pagar 
els 82 milions que deuen als discapacitats. Per cert, és 
que, per no tenir pressa, no reconeixen ni que tenen 82 
milions de deute. Vostè diu «32 milions»; fixi’s, han 
desaparegut 50 milions –50. Vostès van de cinquanta 
en cinquanta: l’altre dia li deia el diputat Milián les 
cinquanta ambaixades de Mas, avui la pel·lícula són els 
50 milions de Munté.

Miri, senyora consellera, vostès han convertit les en-
titats socials en el principal banc de la Generalitat. 
Aquest Govern que imagina estats sobirans utòpics, 
Ítaques idíl·liques, estructures d’estat impol·lutes, jor-
nades històriques diàries, festes tricentenàries fastuo-
ses, aquest Govern de Convergència i Unió i Esquer-
ra Republicana resulta que oblida i maltracta els més 
necessitats. I quina és la realitat? L’informe del BBVA  
–el va llegir vostè l’altre dia. Què diu? Que estem a la 
cua d’Espanya en inversió social.

I escoltant les justificacions que vostè dóna avui i que 
ahir va donar a una interpel·lació, sempre és el mateix: 
vostè no té cap tipus de responsabilitat. Deixi que li 
faci una pregunta amb molt de respecte: no cobra vos-
tè massa, senyora consellera, per ser tan irresponsa-
ble? (Remor de veus.) Perquè vostè és una de les con-
selleres que més cobra de tot Espanya i resulta que 
mai té cap tipus de responsabilitat. Vostè cobra a final 
de mes, veritat? Doncs, això és el que volen les enti-
tats: cobrar a final de mes.

Miri, jo li ho deia l’altre dia: vostès destinen set punts 
menys del pressupost a les polítiques socials que la res-
ta de comunitats autònomes; tindria 1.500 milions d’eu-
ros més. On estan aquests diners? A un fons de reser-

va per a l’hipotètic exèrcit català, com vam veure l’altre 
dia a TV3? On estan aquests diners, senyora consellera?

Miri, li dic una cosa: amb el full de ruta seu, amb el 
full de ruta del senyor Mas, no menja ningú, només 
mengen vostès i les seves entitats afins, ningú arriba 
a final de mes amb el seu full de ruta. Senyora conse-
llera, el que necessiten els catalans, el que necessitem 
tots és que vostè pagui el que deu, que pagui els més 
necessitats i no els més independentistes; que es posi 
en la pell de les famílies, que es posi en la pell de les 
persones amb discapacitat, que es posi en la pell del 
tercer sector, que es posi en la pell de les residències 
de Catalunya. Posi’s en la pell de qui més ho necessi-
ta, perquè ells sí que tenen pressa, sí que tenim pres-
sa. Catalunya, senyora consellera, per a això, sí que té 
pressa.

Gràcies, senyora consellera, senyora presidenta.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Pot respondre la consellera de Benestar Social i Fa-
mília.

La consellera de Benestar Social i Família

Moltes gràcies, senyora presidenta. Miri, de sous i de 
sobres més val que no en parlem.

Jo el que li recomano és que, quan llegeixi un informe, 
el llegeixi tot, fins al final. L’informe del BBVA que 
vostè mencionava conclou que la raó principal de la si-
tuació en les diferents comunitats autònomes té a veure 
amb l’injust sistema de finançament que patim i que ar-
riba a fracturar la igualtat d’oportunitats.

De fet, vostè parla d’impagaments, i jo li he de dir..., 
parlem, diguem les coses pel seu nom, almenys aquí; 
no demano tant. No hi ha impagaments: el que hi ha 
són retards, dificultats extremes per poder fer puntu-
alment tots els pagaments, com voldríem. Però és que 
hi ha una causa, que és la limitació, que és la insufici-
ència de recursos que té el Govern de la Generalitat, i 
això és degut a un model de finançament, a un sostre 
de dèficit, a uns incompliments legals i a unes retalla-
des del tot injustes.

Miri, parlem de la Llei de dependència. Vostè deia: «Po- 
si’s en la pell de les persones en situació de dependèn-
cia i de discapacitat.» Fixi-s’hi, en els darrers tres anys 
hem patit una retallada de 240 milions d’euros en l’àm-
bit de la Llei de dependència. Podria fer moltes coses, 
aquest Govern, amb aquests diners; per exemple, incre-
mentar tretze mil places residencials per a persones de-
pendents o incloure 26.500 persones més en el sistema 
de protecció, ressituar la figura del cuidador no profes-
sional, moltes i moltes més coses.

Però vostès ja no enganyen a ningú: el que no cola, se-
nyor diputat, és que amb una mà ens escanyin i amb 
l’altra ens assenyalin com a responsables de no poder 
pagar puntualment les persones i les entitats –no cola.

(Aplaudiments.)
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La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre la política de peatges.

Pregunta
al Govern sobre la política de 
peatges (tram. 310-00528/10)

Formula la pregunta el diputat Santi Rodríguez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, senyora presidenta. És una pregunta amb re-
lació a la política de peatges del Govern, però no em 
puc estar de recordar-li al conseller Vila la sort que ha 
tingut el seu departament, sort contrària a la que té la 
consellera Munté, que sí que han pogut destinar 276 
milions d’euros a rescatar una autopista en comptes de 
pagar els deutes socials del Govern. (Remor de veus i 
alguns aplaudiments.)

En qualsevol cas, conseller Vila, la pregunta que jo li 
volia fer era: quina és la valoració de dues de les me-
sures que ha pres aquest Govern amb relació, una, a 
l’homogeneïtzació de bonificacions dels peatges que 
va entrar en vigor l’any 2012, i a les obres recentment 
acordades amb la concessionària que estan realit-
zant-se en aquest moment?

La vicepresidenta primera

Respon l’honorable senyor Santi Vila, conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat 
(Santi Vila i Vicente)

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre di-
putat, el gran problema que tenim en aquests moments 
des del punt de vista de les concessions d’autopistes a 
Catalunya és la incoherència que imposa l’Estat espa-
nyol en la gestió de les vies d’altes prestacions.

El problema es diu «incoherència»: 45 per cent de les 
vies d’altes prestacions a Catalunya són de pagament; 
a penes el 18, 19 per cent, al conjunt de l’Estat. A més a  
més, som les autopistes que aportem, eh?, més ingres-
sos a l’Estat: més de 350 milions l’any, en forma d’im-
post de societats o en forma d’IVA. En aquestes cir-
cumstàncies no hi ha hagut maneres d’harmonitzar la 
política de bonificacions, no hi ha hagut maneres de 
transposar el que era un mandat de directiva europea a 
la gestió de les autopistes.

Si vol, parlem de qui ha estat distorsionant, qui ens es-
tà en aquests moments impedint harmonitzar i donar 
coherència a un model que per nosaltres és un model 
de progrés, que mira a Europa i no a l’Espanya que 
ens fa anar malament.

La vicepresidenta primera

Pot repreguntar el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Conseller, miri, no cola; a aquestes alçades de la pel·lí-
cula aquests arguments no colen. Mirin, a Catalunya 
hi han autopistes de peatge de l’Estat i n’hi han de la 
Generalitat; les de l’Estat costen de mitjana onze cèn-
tims per quilòmetre, les de la Generalitat en costen 
vint-i-dos, just el doble. Per tant, potser qui ha d’har-
monitzar és la mateixa Generalitat. Primera qüestió.

Segona qüestió. Vostès van posar en marxa un sistema 
de bonificacions que van dir que milloraria les bonifi-
cacions als usuaris de les autopistes. Com? Reduint les 
bonificacions per recurrència, incrementant les boni-
ficacions per ús de vehicles amb alta ocupació i ús de 
vehicles ecològics. Sap quin és el nivell d’ús d’aques-
tes bonificacions? M’imagino que ho deu saber, però 
si vol li ho recordo: menys del 0,5 per cent dels usua-
ris de les autopistes utilitzen aquestes bonificacions. 
Ha sigut un autèntic fracàs. Depèn: potser per vostès 
ha sigut un èxit, perquè els ha permès estalviar també 
uns calerons de bonificacions que el Govern no haurà 
de pagar a costa que ho paguin els ciutadans.

I ara vostès fan un pla de noves obres que diuen ja es 
pagaran en el termini de la concessió, que qui vingui 
ja s’ho trobarà, que qui vingui ja ho pagarà. En defini-
tiva, és una ampliació encoberta de les concessions de 
les autopistes, que acabarem pagant una vegada més 
els catalans i les catalanes.

El fet que avui Esquerra Republicana ja no es ma-
nifesti exigint una Catalunya lliure de peatges o que 
aquells que es manifestaven dient «jo no vull pagar» 
ja no ho facin no vol dir que el problema no subsistei-
xi. I nosaltres estem disposats a parlar d’aquest proble-
ma, seriosament, amb propostes sobre la taula per tal 
d’intentar trobar-hi una solució definitiva. Però recor-
di-ho: el problema està en els peatges de la Generali-
tat, no en els peatges de l’Estat.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el conseller de Territori i Sostenibilitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Senyor diputat, quines bonificacions tenen els ciuta-
dans de Catalunya en les autopistes de l’Estat a Cata-
lunya? Zero –zero. (Remor de veus.) Quines bonifica-
cions tenen les autopistes que estan en aquests moments 
concessionades per la Generalitat de Catalunya? (Per
sisteix la remor de veus.) Bonificacions vincu lades a 
les emissions, al VAO o...

La vicepresidenta primera

Un moment, conseller. Els demano als diputats i dipu-
tades que deixin respondre el conseller. Moltes gràcies.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Els he parlat d’impost de societats, d’IVA, que fins a 
l’any 2011 es compensava la Generalitat de Catalu-
nya per poder dur a terme obres en matèria de millora 
de les vies d’altes prestacions. Quin Govern elimina 
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aquesta compensació a Catalunya? El Govern del Par-
tit Popular a partir del 2011. Aquesta és una realitat 
objectiva, senyor diputat.

Malgrat això, el Govern de Catalunya estem tirant en-
davant, perquè ens ho creiem, l’harmonització tarifà-
ria, un model concessional que estimula la recurrència i  
que a més a més optimitza els corredors, a diferència 
del que passa al conjunt de l’Estat, on es fan autopistes 
i auto vies que no fa servir ningú a costa dels pressu-
postos generals de l’Estat. Aquí s’aixeca finançament 
i es reso len problemes. I ens hauria agradat que per 
exemple del Grup Popular a Blanes o a Lloret tingués 
la coherència –la coherència– i la cultura de govern 
que reclamen.

Sap quin és el problema? Que estan acostumats a im-
plementar unes mesures d’economia de mercat més 
pròpies de la picaresca típica de la cultura política es-
panyola que no la d’una nació, en definitiva, seriosa, 
rigorosa, que creu en un marc concessional afí, i que 
transposa estrictament el marc directiu europeu de pa-
gament per ús, pagament per contaminació. Aquest és 
el model coherent al conjunt de l’Europa que vol pro-
gressar, que mira cap a la modernitat i no que mira 
cap a models populistes propis del nacionalisme espa-
nyol més ranci. Aquesta és la situació, senyor diputat.

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre la política amb relació als mit-
jans de comunicació.

Pregunta
al Govern sobre la política amb relació als 
mitjans de comunicació (tram. 310-00526/10)

Formula la pregunta el diputat Carlos Carrizosa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, presidenta. Hablando del nacionalismo po-
pulista y más rancio, le pregunto, conseller Homs:  
en TV3 en febrero hubo un programa del 2324 sobre 
un posible ejército catalán. Últimamente en un progra-
ma de este mismo fin de semana hubo un informa tivo, 
una pieza de tres minutos en los que se informaba so- 
bre un hipotético ejército catalán en una Cataluña 
independiente, y se decía textualmente: «Desde la  
Generalitat se apostaría por un ejército reducido, 
adaptado a las necesidades de un país pequeño y bajo 
el paraguas de la OTAN.» Y salía nuestro presidente, 
Artur Mas, de la Generalitat diciendo: «No montare-
mos ahora un gran ejército en Cataluña, que cuesta un 
dineral, cuando resulta que estamos bajo un paraguas 
que se llama la OTAN.»

Yo le pregunto, conseller Homs, como portavoz: ¿uste-
des en el Gobierno catalán se han reunido para decidir 
si va a haber un ejército catalán o no?, ¿y para decidir si 
va a ser ahora o cuándo?, ¿y para determinar si cuesta 
mucho dinero o cuesta poco dinero este ejército? ¿Se 
han reunido ustedes en el Gobierno?, ¿lo han hecho por 

medio de asesores? Y, por fin, esta información o estas 
informaciones que están saliendo en TV3, entonces, 
¿son exactas y se refieren a una labor de gobierno suya?

La vicepresidenta primera

Pot respondre l’honorable senyor Francesc Homs, con-
seller de la Presidència.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, la veritat 
és que em desconcerta amb la seva pregunta i, de fet, 
ens desconcerta a tot el Govern, si em permet dir-ho 
d’aquesta manera, no? Perquè la pregunta era formula-
da sobre el Govern amb relació als mitjans de comuni-
cació, si no ho recordo malament.

Vostès, doncs, jo no sé exactament com identifiquen 
les prioritats d’acord amb les preguntes que fan, de 
la manera com es fa prou evident. I la veritat, since-
rament, ja es pot imaginar que nosaltres estem ocu-
pats en aquelles coses que són principal ocupació de 
les persones d’aquest país, i òbviament no estem en 
aquestes cabòries, que són les seves, en tot cas.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Carlos Car-
rizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, conseller Homs. Pues, mire, yo le digo una 
cosa: si ustedes no están en esto y sale el presidente 
de la Generalitat hablando del ejército catalán, y si es 
caro o barato, y sale de forma recurrente este tema 
en TV3, ustedes tienen un problema, porque TV3 es-
tá dando una imagen de su Gobierno que es absoluta-
mente nacionalista, bananero –no sé cómo calificarlo.

Porque desde el momento en que un gobierno, en vez 
de ocuparse del paro, de la corrupción, de pagar al ter-
cer sector, a las farmacias, se está ocupando de hacer 
declaraciones en programas sobre si tenemos o no te-
nemos un ejército catalán, yo creo que ustedes lo que 
ocurre es que están utilizando TV3 como un instru-
mento de propaganda de su ideología independentista. 
Y lo hacen tan mal que toda la población les está apo-
yando cada vez menos.

Creemos que ustedes están engañando a toda la po-
blación y están distrayéndola con cuestiones que le in-
teresan. Por lo tanto, por favor, dejen ya el Gobierno, 
abran paso a un gobierno que de verdad gobierne de 
forma leal y para todos los catalanes.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el conseller de la Presidència.

El conseller de la Presidència

Gràcies, senyora presidenta. La veritat, senyora presi-
denta, diu: «Pot respondre.» Doncs, intentaré dir algu-
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na cosa, perquè no sé exactament què és el que pregun-
ta, més enllà d’unes consideracions que deu comprendre 
que jo li digui que no les comparteixo en absolut, no? 
Entre d’altres coses perquè jo sóc dels que penso que 
el que fa TV3..., tal com de fet ho pensa la immensa 
majoria de la ciutadania d’aquest país –a través dels 
mecanismes, diguem-ne, de control i d’avaluació de 
l’audiència ho demostra–, que és un dels mitjans d’in-
formació més ben valorats, per no dir el més ben valo-
rat, que hi ha en el nostre país. Per tant, vaja, vostè deu 
formar part d’aquella minoria que ho veu exactament 
de la manera contrària del que és la immensa majoria 
d’aquest país. És el seu problema.

Deu comprendre, diguem-ne..., que cadascú s’ocupi 
del que és seu. I en qualsevol cas procurem tots plegats 
ser una mica més conseqüents i coherents en allò que 
són veritablement les preocupacions del nostre país. 
Espero que, ja que veig que l’ocupa tant i preocupa tant 
l’atur, el seu grup parlamentari en aquest mateix Ple, 
per exemple, que hi ha un debat transcendent sobre el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, doncs, faci costat a 
aquelles que són les urgències, tal com fan el Govern i 
la majoria d’aquesta cambra.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre el trasllat de la seu de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya i d’altres dependències ad-
ministratives de la Generalitat.

Pregunta
al Govern sobre el trasllat de la seu  
de l’Agència Tributària de Catalunya  
i d’altres dependències administratives 
de la Generalitat (tram. 310-00522/10)

Formula la pregunta el diputat Josep Vendrell, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Abans que res, una precisió al con-
seller Puig i a la diputada Marcos: l’informe Castor 
del Parlament Europeu es diu «informe Urtasun», i no 
passa res tampoc per dir-ho.

Conseller Mas-Colell, vostè ha aconseguit unir els sin-
dicats i les associacions professionals de l’Agència Tri-
butària de Catalunya en el rebuig al trasllat de la seu 
d’aquest ens del carrer Fontanella –del centre de Bar-
celona– a un nou edifici de lloguer situat a la Zona 
Franca. Vostès es van vendre aquest edifici del carrer 
Fontanella, van passar al lloguer, i ara van a un altre 
lloguer a la Zona Franca. Les actuals dependències de 
l’agència sembla que seran ocupades parcialment per 
una cadena electrònica de consum.

Em dirà que aquesta operació permet reduir el cost del 
lloguer, però s’ha tingut en compte el cost que supo-
sa per a la mobilitat de 235 treballadors i 700 usuaris 
que diàriament es desplacen a l’agència? Com resoldrà 
el Govern la manca de transport públic?, perquè l’es-

tació de la línia 10 del metro no s’obrirà previsible-
ment fins a finals de 2017. Han tingut en compte que 
la seu de Fontanella és l’oficina de referència per als 
usuaris de Barcelona, Santa Coloma, Badalona i Sant 
Adrià, i que ara s’hauran de desplaçar a l’altre extrem 
de la ciutat? És adequada aquesta operació, si es té en 
compte que fa poc temps es va fer una inversió d’ade-
quació de la seu de Fontanella de 2 milions d’euros? 
I els costos de condicionament del nou edifici? Com 
pensa resoldre la manca d’oficines bancàries properes, 
necessàries per a les persones usuàries de l’agència?

Miri, no sabem per a qui és un bon negoci, aquesta ope-
ració. Ens sembla que per als usuaris i per als treballa-
dors de l’agència no ho és.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el conseller d’Economia 
i Coneixement, honorable senyor Andreu Mas-Colell.

El conseller d’Economia i Coneixement

Senyor diputat, escoltant-lo un podria pensar que la Zo-
na Franca està pel Sàhara. Escolti, hi viu molta gent, 
molta gent treballadora, a la Zona Franca; és a Barcelona 
i és una àrea de nova centralitat.

La reubicació de l’Agència Tributària de Catalunya 
s’emmarca en el Pla de racionalització i optimització 
d’espais que va aprovar el Govern al juliol del 2013, 
amb l’objectiu de realitzar una gestió més eficient dels 
espais ocupats per serveis administratius de la Gene-
ralitat de Catalunya.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Josep Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. Conseller, l’animo que intenti anar 
amb transport públic a la zona aquesta, a la Zona Fran-
ca, no?

Però, miri, ens preocupen dues coses de la seua polí-
tica. Una és la venda aquesta de patrimoni, de vendre 
la casa i anar a lloguer: trenta-vuit edificis venuts amb 
condicions molt avantatjoses per als llogaters. L’altra 
és: vostè ens confirma el projecte del Govern de con-
centrar els departaments de la Generalitat en dos cam-
pus administratius –utilitzant el seu concepte–: a la 
Zona Franca, les conselleries de caire econòmic, i al 
Fòrum, les dels departaments sociosanitaris? Perquè 
n’han parlat, d’aquest projecte, amb l’Ajuntament de 
Barcelona i amb els sindicats de la funció pública?

Miri, vostès, entre segmentació urbana o mixtura d’usos 
escullen la segmentació, la ciutat segmentada, que és 
la que tendeix a l’especialització d’usos: el centre per 
al macroconreu del turisme i les grans cadenes co-
mercials, i l’Administració a zones més perifèriques. 
El mercat immobiliari situa els usos de més alt rendi-
ment en els espais centrals. Vostès tenen 135 oficines 
a la ciutat de Barcelona; haurien de fer conjuntament 
amb l’ajuntament una aposta clara per la mixtura so-
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cial i funcional, i no afavorir operacions especulatives 
que produeixen segmentació.

Miri, els... (La vicepresidenta primera retira l’ús del 
micròfon a l’orador i aquest continua parlant uns mo
ments.)

La vicepresidenta

Pot respondre el conseller d’Economia i Coneixement.

El conseller d’Economia i Coneixement

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, els motius 
del canvi d’ubicació són dos, principalment: un, perme-
tre l’expansió prevista. La Generalitat preveu ampliar el  
nombre d’efectius de l’agència per poder gestionar els 
impostos que s’han creat els últims anys i assumir les tas- 
ques de recaptació executiva que fins ara encarregava a  
l’Estat. A principis del 16 s’ha previst passar d’una plan-
tilla actual de 268 persones a més a prop de quatre-
centes; en una segona fase, que podria consolidar-se 
cap al 2018, l’Agència Tributària de Catalunya podria 
arribar fins a sis-cents treballadors.

Segona, assolir un estalvi econòmic rellevant. Amb el 
canvi d’ubicació de l’agència, la Generalitat passarà a 
pagar una renda mensual un 41 per cent inferior a la 
que paga actualment per l’edifici del carrer Fontane-
lla. A més, el nou immoble és molt més eficient ener-
gèticament i arquitectònicament, la qual cosa permet 
un major aprofitament de l’espai i comporta com a mí-
nim un estalvi d’un 11 per cent anual en costos indi-
rectes, subministraments i serveis associats a l’edifici.

El trasllat de l’agència està previst el mes de febrer del 
2016, coincidint amb la posada en funcionament de 
la nova estació Fira de la línia 9 del metro. I, a més, 
s’està treballant amb els principals agents de mobilitat 
de la ciutat –Departament de Territori i Sostenibilitat, 
ATM, TMB, Ajuntament de Barcelona, àrea metropo-
litana–, per determinar si cal realitzar alguna actuació 
concreta sobre la xarxa de transport públic per facili-
tar l’accés al nou immoble tant dels treballadors com 
dels visitants.

L’edifici ofereix als treballadors un confort superior a 
l’existent actualment a l’edifici de Fontanella: l’edifici 
és nou, amb instal·lacions modernes i eficients, i ofereix 
als treballadors unes condicions de ventilació, clima-
tització i llum natural que fan l’ambient més agradable. 
En aquest immoble s’ha optat per un edifici sostenible 
i energèticament eficient, que genera estalvis i a la ve-
gada ajuda a minimitzar l’impacte ambiental.

La vicepresidenta primera

Pregunta al Govern sobre les finances locals.

Pregunta
al Govern sobre les finances locals  
(tram. 310-00521/10)

La formula el diputat Marc Sanglas, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Es presenta... Vicepresidenta, estem acabant en aquests 
moments un dels mandats municipals més convul-
sos dels últims anys des del punt de vista municipal. 
Primer, perquè des del Govern central s’han dedicat 
a retallar els principis d’autonomia local i de llibertat 
per als ajuntaments, cosa que ha provocat, a través, di-
guem-ne, de la interposició d’un recurs avalat per més 
de 850 municipis de Catalunya, cosa mai vista, de di-
ferents colors polítics..., era evident que l’LRSAL tal 
com estava plantejava havia de suposar una revolta en 
el món local, que és el que ha acabat passant. I després 
també ha suposat el límit de dèficit, un límit de dèfi-
cit que no ha estat repartit de manera equitativa entre 
les administracions públiques, sinó que el Govern de 
l’Estat s’ha encarregat, diguem-ne, de només facilitar 
la seva economia.

A més a més d’això, si no en tenien prou des del punt 
de vista limitatiu de l’autonomia local, des del Govern de 
l’Estat, des de la seva delegada del Govern espanyol a 
Catalunya, s’han dedicat a limitar la llibertat d’expres-
sió als plenaris municipals i han interposat recursos 
contenciosos administratius contra les declaracions 
de diversos dels seus ajuntaments a favor del reconei-
xement del país i en favor de la llibertat. Sembla que 
algun altre partit polític també d’aquesta cambra par-
lamentària s’ha apuntat a la cursa contra la llibertat 
d’expressió intentant limitar el dret d’expressió dels 
ciutadans.

En tot cas, fruit d’això, a més a més, fruit d’aquesta po-
lítica recentralitzadora, Madrid ha escanyat el Govern 
de la Generalitat i de retruc les finances locals per culpa,  
diguem-ne, d’aquest escanyament. Madrid s’acaba in-
ventant una figura, la figura del FLA, com si fos un «Ben- 
vingut, Mister Marshall!», en un intent, diguem-ne, 
de pagar allò dient: «El que no paga la Generalitat ho 
pagarem nosaltres.» Però aquí la trampa està que en 
comptes de pagar el que fa és afegir-hi a més a més 
uns interessos.

Ens interessaria saber, vicepresidenta, si ens pot acla-
rir, diguem-ne, després d’aquests pagaments, què és el 
que queda pendent del Govern de la Generalitat cap 
als ajuntaments, i si a partir d’aquí ens pot indicar, 
també, quin és l’impacte econòmic del FLA a les fi-
nances de la Generalitat.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, la vicepresidenta del Go-
vern.

La vicepresidenta del Govern 
(Joana Ortega i Alemany)

Gràcies. Diputat, de fet, vostè ho ha explicat perfecta-
ment: aquesta ha estat una legislatura municipal com-
promesa, en què hem hagut de lluitar contra una llei, 
que jo crec que mai una llei del Govern de l’Estat ha-
via rebut tant rebuig en el territori; en el cas de Cata-
lunya, més del 80 per cent dels ajuntaments.
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Però és veritat que, a més a més, com vostè molt bé 
sap –aquests dos anys n’hem estat informant perma-
nentment el seu grup i a vostè mateix–, en aquest mo-
ment no tenim cap ajuntament en una situació de risc 
imminent. Sap vostè que hem estat controlant i hem 
estat vigilant mensualment tots els ens locals del país, 
i és un exercici que hem realitzat, com li dèiem, d’una 
manera constant.

Malgrat les dificultats, que hi són, vostè les coneix, el 
Govern de la Generalitat estem pagant amb regulari-
tat. Estem pagant tard, és veritat, però estem pagant 
amb regularitat i els pagaments als ens locals no s’han 
aturat, la qual cosa també posa de manifest que els 
mecanismes que el Govern de la Generalitat, doncs, 
ha posat per atendre sobretot aquestes situacions de-
rivades de dificultats de la tresoreria estan funcionant.

Entenc que vostè ens demani una periodificació dels pa-
gaments. Jo li puc dir que sóc la primera interessada, jo 
i tot el Govern, a poder-ho fer; de fet, aquesta ha estat 
una prioritat que no ha caigut de la nostra taula, però 
la posarem sobre la taula en el moment en què la pu-
guem complir.

Vostè feia en un moment esment del FLA. Vostè sap 
perfectament que els incompliments o els retards de 
pagaments que té la Generalitat cap al món local no 
són altra cosa que el reflex dels incompliments i de la 
deslleialtat del Govern de l’Estat cap a Catalunya. Una 
prova d’aquesta deslleialtat no deixa de ser el FLA. En 
el FLA, doncs, d’alguna manera el Govern de l’Es-
tat el que fa és transferir directament als creditors les 
transferències que la Generalitat hauria de poder fer, i 
després inclús hi han grups en aquesta cambra que es 
posen les mans al cap quan nosaltres utilitzem aquells 
mecanismes de liquiditat que ens ofereix l’Estat, i que 
només faltaria que els ens locals no els poguessin uti-
litzar perquè són recursos que es generen en el nostre 
país. Es tracta d’una estratègia política, però del que 
sí que es tracta és d’una deslleialtat institucional gran.

En el FLA social els ajuntaments han pogut cobrar 
aquest mes d’abril 300 milions d’euros, i hi ha previst 
un conveni amb les diputacions per pagar-ne 83.

La vicepresidenta primera

Iniciem el torn de preguntes al president de la Gene-
ralitat, si no és que el diputat Marc Sanglas vol repre-
guntar, sense opció de resposta de la vicepresidenta. 
(Pausa.) Pot intervenir, si ho vol fer.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, vostè ho ha apun-
tat, i és veritat: hi hem estat treballant. Però en tot cas, 
en el que sí que volíem posar èmfasi és que en aquest 
període complicat per a la societat catalana els ajun-
taments han estat al capdavant, generant polítiques 
socials. I, per tant, diguem-ne, som conscients de les 
dificultats econòmiques del Govern de la Generalitat, 
però també demanem que es prioritzi, que es tingui 
en compte també que els ajuntaments estan fent po-
lítiques socials, i que, per tant, a l’hora de prioritzar 

pagaments també es prioritzin els pagaments pendents 
als ajuntaments.

Gràcies.

La vicepresidenta primera

Iniciem el torn de preguntes al president de la Gene-
ralitat...

Pregunta
al president de la Generalitat sobre els 
motius i les conseqüències de la data 
escollida per a celebrar les eleccions 
al Parlament (tram. 317-00304/10)

...amb la pregunta sobre la situació social i política 
que formula el diputat Quim Arrufat, del Grup Mixt.

Quim Arrufat Ibáñez

Bon dia, president. Bon dia a tothom. D’aquí a tres di-
es farà sis mesos del 9 de novembre, una fita històrica 
en la qual vam aconseguir fer sortir les urnes malgrat 
tenir al davant un estat amb molt poc o nul respecte 
democràtic, que va usar l’amenaça, les prohibicions i 
el menyspreu contra la iniciativa de voler consultar la 
població sobre el futur polític de Catalunya.

Nosaltres enteníem llavors que el compromís demo-
cràtic automàtic era convocar unes eleccions de caràc-
ter plebiscitari justament després d’aquell 9 de novem-
bre. Vostè va optar per fer propostes de llistes úniques 
sense haver-ho parlat abans amb els socis amb qui ha-
via de tancar aquestes llistes úniques. Fixi’s que, si 
haguéssim convocat les eleccions al març, en ordre 
plebiscitari les eleccions municipals de maig haurien 
pogut estar a les constituents, que haurien escollit els 
representants populars per redactar una nova consti-
tució. Ara tot això ja no serveix, no serveix de res la-
mentar-se.

En tot cas, vostès van fer, al nostre entendre, un no-
acord de posposar aquella data fins al 27 de setembre, 
una fugida endavant, que al nostre entendre ha donat 
temps a l’Estat espanyol; un temps mort, un temps 
perdut per a nosaltres, però profitós per a l’Estat espa-
nyol, aquella barreja de mitjans públics i privats con-
certats, de banca, de jutges i policies, que li ha donat 
temps a refer-se i a plantejar noves imposicions, com 
la que hem conegut aquest matí que imposa refer el 
procés de matriculació a les escoles per imposar la 
llengua castellana, el contrari del que diu la majoria 
parlamentària aquí.

A canvi de què va fer aquest temps mort i va allargar 
les eleccions fins al 27 de setembre? Com estan aque-
lles estructures d’estat i aquell Comissionat per a la 
Transició Nacional, que eren l’excusa per haver allar-
gat aquesta convocatòria d’eleccions?

La vicepresidenta primera

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ralitat.
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El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, li 
vull recordar una cosa que és òbvia: la decisió sobre la 
data d’unes eleccions a Catalunya és una decisió ex-
clusivament del president de la Generalitat; per tant, 
vostès hi poden fer suggeriments, poden fer recoma-
nacions, poden fer reflexions o poden fer crítiques, pe-
rò la responsabilitat és meva.

I en aquest sentit, doncs, jo vaig decidir que les elec-
cions serien el 27 de setembre; ho vaig decidir després 
d’una sèrie de converses amb una sèrie de gent. I li 
he de dir que a canvi de res. Si el tema és: «A canvi 
de què?» A canvi de res, utilitzant una facultat i una 
potestat que és exclusivament del president de la Ge-
neralitat.

La vicepresidenta primera

Pot repreguntar el diputat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, doncs, per nosaltres ha estat un temps perdut. Vos-
tès han accelerat els processos de privatització de la 
sanitat, de la funció d’intermediació del SOC, aug-
ment de les concessions de les autopistes. No sé si ai-
xò els serveix per compensar el temps que per nosal-
tres ha estat un temps mort i perdut per culminar el 
procés democràtic cap a la sobirania d’aquest país.

I s’acosta la tardor, i a la tardor és molt probable, diuen 
les enquestes, que guanyin els partits, a l’Estat espa-
nyol, de la banca, de la Constitució; en definitiva, que 
el règim es torni a regenerar i l’atado y bien atado tor-
ni a imposar-se en el marc estatal.

Nosaltres li demanem que llegeixi les properes elec cions 
municipals en clau de determinació democràtica de 
l’agenda, voluntat de canvi social i democràtic, de ne-
cessitat de marcs de sobirania. Nosaltres no som una 
nació, com ha dit el conseller Vila, de marc concessio-
nal, ni una startup i una spinoff. Catalunya serà so-
birana si és sinònim de canvi democràtic, de llibertat 
i de justícia social. Llegeixi les municipals en aquesta 
clau i avancem cap a la sobirania d’aquest país.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, jo puc 
arribar a entendre que vostès tinguin pressa per fer les 
eleccions per alguns motius que potser no són només 
els que vostè ha exposat en aquest moment. Però de to-
ta manera li vull recordar una cosa, que també és ob-
via: les eleccions catalanes, si s’haguessin produït en 
un marc normal, s’haurien fet a finals de l’any 2016, 
perquè les anteriors van ser al novembre del 2012, i les 
eleccions són cada quatre anys en una situació normal, 
que vol dir que, per moltes dificultats que hi hagi per 
governar un país, doncs, s’ha de fer el possible per go-
vernar-lo i arribar fins al final del mandat.

Per què això no ha estat així i s’avancen aquestes elec-
cions, de fet, un any respecte al que hauria estat nor-
mal? Per una sola raó; només n’hi ha una, que és que 
no s’ha pogut fer el referèndum sobre el tema de la so-
birania a Catalunya, cosa que compartim amb vostès, 
perquè vàrem col·laborar junts per fer, precisament, el 
9 de novembre. Es va fer el 9 de novembre, crec que 
amb un èxit molt important, però no va ser suficient 
com per arribar a la conclusió que aquest era un re-
ferèndum definitiu sobre el tema de la sobirania o de 
l’Estat a Catalunya o de la independència de Catalu-
nya. Aquest és el tema.

I, escolti’m, en aquestes condicions, el mateix any en 
què vostè reclama que s’havien de fer aquestes eleccions 
anticipades de tipus, diguem-ne, plebiscitari és el ma-
teix any es fan, i abans del que tocava. Per tant, senyor 
Arrufat, una mica de paciència, una mica de tranquil-
litat i una mica, també, de coherència respecte al que 
van votar al novembre els catalans i les catalanes, que, en  
definitiva, era un vot que anava en la línia perquè fóssim 
nosaltres qui dirigíssim el Govern d’aquest país.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat sobre la situa-
ció política...

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la 
marxa d’empreses de Catalunya a altres 
llocs de l’Estat (tram. 317-00302/10)

...que formula el diputat Albert Rivera, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans.

Albert Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, 
tot i que el seu Govern defensa, contra les dades oficials 
i contra les dades publicades, que aquest Govern atreu 
empreses, i economia i estabilitat a Catalunya, la rea-
litat és ben diferent, senyor president. Ahir mateix co-
neixíem a través de mitjans de comunicació un informe 
que parla del 2014..., en què més de mil empreses van 
marxar de Catalunya, la meitat d’elles a Madrid.

Senyor president, vostè per què creu que les empreses, 
amb un govern inestable com el seu, amb un govern que 
convoca eleccions cada dos anys, amb un govern que té 
com a principal promesa treure Catalunya d’Espanya  
i d’Europa, decideixen marxar de Catalunya a altres 
parts d’Espanya? És perquè ens tenen mania, perquè 
hi ha una conspiració mundial contra Catalunya?, o 
potser perquè el seu Govern no dóna prou estabilitat o és  
incapaç d’atreure empreses i creació de llocs de tre-
ball, en aquest cas a Catalunya? A què creu vostè que 
es deu, senyor Mas, si és que li importa –suposo que li 
importa, com a mi– que hi hagin més de mil empreses 
que han marxat l’últim any de Catalunya?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.
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El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, crec que 
vostè pot arribar a entendre i a saber que les empreses 
es mouen en un sentit i en un altre: hi ha empreses que 
marxen i empreses que vénen, i això passa a tot arreu, 
no només passa a Catalunya. Vostè intenta associar 
aquesta marxa d’algunes empreses de Catalunya, ob-
viant que n’arriben moltes altres, al tema d’un govern 
que no fa bé la feina –el nostre–, d’un procés sobira-
nista, etcètera.

Però ara el sorprendré: amb aquestes mateixes dades, 
a les quals aquest mitjà de comunicació evidentment 
no donava tanta importància, a Madrid, a la Comuni-
dad de Madrid, van marxar més empreses que a Ca-
talunya.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Albert Rivera.

Albert Rivera Díaz

Doncs, senyor president, sí, efectivament m’ha sorprès, 
perquè aquí diu: «Saldo neto de Madrid: 556 positivas; 
saldo de Cataluña: menos 385.» Doncs, suposo que o 
estem llegint una notícia diferent o és que a vostè no li 
agraden les dades que publica el diari Expansión.

En definitiva, senyor Mas, clar que les empreses marxen 
i arriben; el que un ha d’intentar és que marxin les mí-
nimes possibles i que n’arribin moltes. I quan vostè té 
una oferta, pública, podríem dir-ne, amb el senyor Jun-
queras que el que promet és treure Catalunya del con-
junt d’Espanya i, com a conseqüència, sortir de la Unió 
Europea, jo crec, senyor president –digui’m que és una 
opinió agosarada–, que els que han d’invertir en un lloc 
del món prefereixen llocs que estan dintre de la Unió Eu-
ropea que els que es queden fora; que els que volen esta-
bilitat econòmica i crear llocs de treball, invertir a llarg 
termini, prefereixen territoris on els seus governs obren 
els braços a pertànyer a Europa que no a sortir d’Europa.

Suposo, senyor Mas –vostè no deu compartir aques-
ta opinió, però alguns pensem que l’estabilitat econò-
mica...–, que un govern estable que no convoca elec-
cions cada dos anys i que no promet fer declaracions 
d’independència és bastant menys inestable i rigorós, 
el que necessitaria Catalunya. Segons nosaltres, pre-
sident, el que passa a Catalunya..., evidentment són 
molts motius, però un d’aquests, sens dubte, és tenir un 
govern que té com a principal objectiu aixecar fronte-
res dintre d’Europa i convertir Catalunya en un espai 
autàrquic dintre d’aquesta Europa del segle xxi.

Nosaltres li demanem, senyor Mas, que faci tot el pos-
sible perquè arribin empreses. I la millor manera que 
torni a haver-hi estabilitat a Catalunya, senyor Mas, és 
que no li tremolin les cames i convoqui eleccions el 27 
de setembre.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Ara –ara– ho he entès: 
l’única cosa important de la seva pregunta era aques-
ta cueta final, no? «Convoqui eleccions el 27 de se-
tembre», que d’aquesta manera Ciutadans podrà aug-
mentar la seva representació i potser acabarà fent el 
que està fent ara a Andalusia, que és no fer re després 
d’haver tingut un munt de diputats, però no té re. Per-
què evidentment s’ha de passar de les declaracions i 
del xou a les decisions, i vostès, quan han de comen-
çar a prendre decisions, veig que, efectivament, els 
tremolen molt les cames. Això és el que veig, eh? (Re
mor de veus.)

Dit això, doncs, li recomano que s’ho llegeixi tot bé, 
més enllà d’alguns titulars, que segurament tenen al-
gun biaix. A Catalunya van marxar el 0,38 per cent 
–0,38 per cent– de les empreses del país, segons 
aquesta informació, i a Madrid el 0,66 –segons aques-
ta informació.

Ara, escolti’m, com que això no deu ser la bíblia sa-
grada, suposo, doncs, deixem la informació, per una 
vegada, que vostè només es guia pel que diuen els mit-
jans de comunicació, només per això, deixem-ho de 
banda, una mica, això, i analitzem quina és la situació. 
La situació de la reducció d’atur a Catalunya és pitjor 
que a la resta d’Espanya? Miri, en ple debat sobiranis-
ta, a Catalunya en un any l’atur ha baixat un 9,5 per 
cent, i a Espanya, que no tenen aquest debat, un 7,5. 
Què passa, aleshores?

I si tan inquiet està per atraure inversions, jo li reco-
mano una cosa: vingui demà amb mi, vingui a Tarra-
gona, al Camp de Tarragona, i veurà com allà es posa 
la primera pedra d’una gran inversió, el Ferrari Land, 
que creu en nosaltres, i que es destinaran 100 milions 
d’euros a aquesta inversió, com a gran destí turístic del 
nostre país. Vingui vostè i ho veurà amb els seus pro-
pis ulls.

La vicepresidenta primera

La següent pregunta al president de la Generalitat és 
sobre la situació política.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre  
el suport mutu amb Esquerra Republicana 
de Catalunya en la perspectiva de les 
eleccions municipals (tram. 317-00306/10)

I la formula el diputat Joan Herrera, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. President, vostè ha definit un full 
de ruta, ha definit eleccions el 27 de setembre. Jo li 
vull preguntar si a aquest full de ruta i a aquestes elec-
cions s’inclou el suport mutu amb Esquerra en la pers-
pectiva de les municipals. (Veus de fons.) S’hi inclou 
el suport mutu amb Esquerra en la perspectiva de les 
municipals.
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La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Herrera, li he de 
confessar que avui la pregunta em desconcerta una 
mica, perquè és una pregunta que no me la pot fer 
com a president de la Generalitat de Catalunya. Me la 
pot fer com a president de Convergència i Unió, pot-
ser, però com a president de la Generalitat no, perquè 
com a president de la Generalitat, jo, lògicament, no 
he de definir la política de pactes de les formacions 
polítiques.

I que jo sàpiga –que jo sàpiga–, vostè em pregunta com 
a president de la Generalitat. I és una pregunta estric-
tament en clau de partit, que crec sincerament –i crec 
que vostè ho pot entendre– que no toca en aquesta ses-
sió de control.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Gràcies, presidenta. Deu ser que el president de partit, 
quan feia les declaracions al Palau de la Generalitat, 
les feia –no me’n vaig adonar, perdoni, eh?, president– 
com a president de partit i no com a president de la 
Generalitat.

Senyor Mas, miri, la meva pregunta ve a tomb d’una 
reflexió: nosaltres entenem que no és rigorós que el fu-
tur immediat de la cambra catalana, de les lleis d’a-
quest país, depenguin d’acords que s’interpreten de 
forma diferent; és legítim, que s’interpretin de forma 
diferent per cadascun dels actors. S’ha amenaçat amb 
la data en diferents ocasions, quan algú s’abstenia en 
la gestió de Boi Ruiz, o en el Consorci de Lleida, a 
veure què passa en les eleccions municipals i en els 
acords postelectorals.

Fa quaranta-vuit hores, en seu de Govern –en seu de 
Govern–, vostè recordava que les eleccions del 27-S 
depenien molt dels acords que es produïssin a les mu-
nicipals –en seu de Govern, president. I ho feia allà, i 
deia que, si no es donaven aquestes majories... Alesho-
res què? No convocarem eleccions?

L’interpel·lo a vostè, i l’interpel·lo a vostè perquè nosal-
tres entenem que els ajuntaments poden jugar un pa-
per molt actiu a favor del dret a decidir, però que ai-
xò no vol dir que s’hagin de donar unes majories en 
un sentit o en un altre. La legislatura s’esgota, s’han 
convocat eleccions anticipades a nou mesos vista –és 
atípic, però és legítim–, i el que li demano és molt sen-
zill: que no jugui amb la data, que no jugui en funció 
de si s’avalen retallades, de si hi ha pacte amb una al-
tra formació en els ajuntaments, o a canvi de deixar de 
parlar de corrupció.

Ni entenem ni volem entendre que es pugui condicio-
nar una convocatòria electoral a les polítiques de pac-

tes en els ajuntaments, que es donaran en funció de la 
realitat local, d’orientacions a partits i en funció d’altres 
circumstàncies. I per això l’emplaço que fem aquest de-
bat amb rigor i que ho fem sense especulacions.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per a la resposta, el molt honorable pre-
sident de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Bé, entenc una mica mi-
llor el fons del seu plantejament. Si jo en seu –com 
vostè diu– governamental faig aquesta reflexió, no és 
per prioritzar els pactes amb una sola formació polí-
tica.

He dit sempre –i això, com a president de la Genera-
litat, perquè també m’hi estic jugant el tipus en aquest 
sentit i hi estic posant la cara, tinc dret a dir-ho– que, 
en funció del que passi el dia 24 de maig, hi poden ha-
ver més corporacions locals a Catalunya favorables al 
dret a decidir del poble de Catalunya o menys, i que 
això dependrà de la política de pactes general. I vostès 
interpretin-la com vulguin. Jo no estic dient quina, ho 
estic dient en aquesta clau que hi hagi més o menys 
corporacions locals a favor d’un determinat procés po-
lític general, que ha estat, per cert, a més a més, avalat 
a les urnes al novembre del 2012, amb el 95 per cent 
dels ajuntaments d’aquest país que van testimoniar el 
seu suport al dret a decidir del poble de Catalunya a 
l’octubre del 2014, i amb manifestacions importantís-
simes, gegantines, en aquest país, consecutives durant 
tres anys; per tant, amb l’aval democràtic d’haver pas-
sat per les urnes, de grans manifestacions i d’un su-
port municipal sense precedents.

Com a president de la Generalitat que lidera aquest 
procés en la mesura que li toca, o en la proporció que 
li correspon, crec que tinc dret a poder fer aquest plan-
tejament de dir: «Com més corporacions locals tin-
guem a favor d’aquest procés, més força tindrem com 
a país», força que no ens sobra, per altra banda.

I respecte a la resta, doncs, senyor Herrera, de pactes, 
se’n fan de tot tipus. Vostès ho saben, i em sembla re-
cordar que alguna alcaldia, o més d’una, important, de 
la seva formació política, la tenen, per exemple, amb 
el suport de gent de Convergència i Unió, si no ho re-
cordo malament.

La vicepresidenta primera

La següent pregunta al president de la Generalitat, so-
bre la situació política...

Pregunta
al president de la Generalitat sobre el model 
educatiu a Catalunya (tram. 317-00308/10)

...la formula la diputada Alícia Sánchez-Camacho, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
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Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Señor Mas, ¿cuál 
es su posición respecto al modelo educativo en Cata-
luña: es usted partidario de un modelo bilingüe o no 
lo es?

Muchas gracias.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-Camacho,  
sóc partidari d’aplicar la Llei d’educació que aquest Par-
lament de Catalunya va aprovar –per cert, en el mo-
ment en què el president de la Generalitat era el presi-
dent Montilla, en el segon tripartit concretament–, amb 
el suport, en aquell moment, d’altres grups de la cam-
bra, que estipula el que estipula, i que confirma un mo-
del que fa trenta anys que funciona i que funciona molt 
correctament i molt bé.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, la diputada Alícia Sán-
chez-Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Muchas gracias, señor presidente. Una respuesta muy 
larga para una respuesta tan fácil como era sí o no. 
Debe ser que usted no lo tiene muy claro. Yo le pre-
guntaba: ¿modelo catalán bilingüe en Cataluña, sí o 
no? Debe ser que usted no lo sabe.

O no sabe si el modelo catalán es bilingüe o no. Ya se 
lo digo yo: el modelo catalán tendría que ser bilingüe, 
según las sentencias de la jurisprudencia, según la pro-
pia Sentencia 31/2010, del Estatuto de autonomía de 
Cataluña. Lo que ocurre es que ustedes no lo están 
cumpliendo.

Su modelo, le digo a usted, sí que es un modelo bilin-
güe, trilingüe o cuatrilingüe, que es el que usted ha es-
tudiado en la Escuela Aula, y el que han estudiado sus 
hijos, o el que ha estudiado el propio presidente Mon-
tilla para sus hijos. Ese es el modelo que yo sí quiero 
para todos los niños en Cataluña, un modelo en el que 
el castellano no sea una lengua extranjera, un modelo 
en el que el modelo sea en catalán y en castellano para 
todos los niños en Cataluña.

Por eso el Gobierno de España ha tenido que presen-
tar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, para garantizar que se aplique la ley en Ca-
taluña y para garantizar que haya un modelo bilingüe 
en Cataluña. ¿Sabe por qué, señor Mas? Porque usted 
no está aplicando la ley, por dos cosas. Porque usted ha 
hecho una preinscripción que es ilegal: no ha enviado 
a los padres catalanes la posibilidad de que escojan en 
una casilla la lengua en la que quieren educar a sus hi-
jos. Y además, les ha dicho que pueden escoger, tam-

bién, la posibilidad de poder hacer la educación indivi-
dualizada, cuando no está permitida por la LOMCE.

Pero además, le estamos pidiendo, en un recurso a los 
tribunales, y al Tribunal Superior de Justicia, que la 
educación pueda ser bilingüe en proporción del 50 por 
cien, porque el Gobierno de Cataluña, por omisión, no 
ha establecido la proporción razonable que ustedes te-
nían la competencia de establecer.

Y usted me va a contestar que el modelo de inmersión 
lingüística es un modelo de éxito. Pues yo le digo que, 
el modelo de inmersión lingüística, lo que es –y usted 
lo sabe muy bien–..., ha sido un modelo de imposición 
obligatoria, que no ha garantizado un modelo de liber-
tad en Cataluña, y que ha hecho que los padres en Ca-
taluña hayan tenido que ir a los tribunales. Y gracias 
al día histórico de hoy, los padres en Cataluña no van 
a tener que ir a los tribunales, porque en Cataluña va a 
haber libertad para que el modelo bilingüe sea en ca-
talán y en castellano... (La vicepresidenta primera re
tira l’ús del micròfon a l’oradora i aquesta continua 
parlant uns moments.)

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez-
Camacho, «los padres» no: alguns, pocs pares. No con-
fongui alguns, pocs pares amb los padres, perquè los 
padres són tots. I d’aquests tots, n’hi ha molt poquets 
que reclamen això que vostè diu. (Remor de veus.) 
I ara, a més a més, li’n posaré un exemple: la gran 
mesura estel·lar del seu Govern, que eren 6.000 euros 
a càrrec de la Generalitat per a aquelles famílies que 
vulguin portar els seus fills a alguna escola que els 
ensenyin en castellà com a llengua vehicular, ha tin-
gut un èxit esclatant. No ho ha demanat ningú (rialles) 
–ningú. (Alguns aplaudiments.)

Per tant, senyora Sánchez-Camacho, vostès tenen un 
problema de realisme: no saben on viuen. Volen inten-
tar canviar Catalunya, i com que no la poden canviar a 
través dels vots, intenten canviar-la a través dels tribu-
nals i de les sentències, com sempre. En lloc d’obtenir 
els vots, obtenen, simplement, la pressió a través de 
determinats tribunals.

Per cert, un sistema d’immersió lingüística que ha estat, 
a més a més, senyora Sánchez-Camacho –ja que vos-
tè parla de privació de llibertats–, avalat sap per qui? 
Pel Consell d’Europa. Vostè llegeixi’s els informes del 
Consell d’Europa –que, per cert, agrupa més països que 
no pas la mateixa Unió Europea–, i el Consell d’Euro-
pa avala el sistema d’immersió lingüística a Catalunya 
com un sistema d’èxit des del punt de vista no només 
educatiu, sinó des del punt de vista de la cohesió social. 
Li sonen «rendiment educatiu» i «cohesió so cial» com 
a objectius d’èxit per a un país?
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Parla vostè de sistema bilingüe. Molt més que bilin-
güe, senyora Sánchez-Camacho, perquè el problema 
que hem tingut, que tenim i que té tot Espanya, per 
cert, i Catalunya no se n’ha escapat, és precisament 
dèficit de coneixement de llengües estrangeres. I aquí, 
a Catalunya, aquest Govern està fent més que ningú 
dintre d’Espanya per superar aquest dèficit que arrosse-
gàvem des de fa un cert temps enrere. I aquesta és la 
situació...

La vicepresidenta primera

President, per un error meu, li he donat... Li donaria 
trenta segons més. El seu temps se li ha acabat. Li de-
mano disculpes; disculpes, perquè he tornat a donar el 
temps quan havia gastat vostè trenta segons. Discul-
pes també a tot l’hemicicle, no tornarà a passar. (Ria
lles i remor de veus.)

Pregunta
al president de la Generalitat sobre la relació 
i el diàleg amb els ajuntaments i el suport del 
Govern al món local (tram. 317-00303/10)

Pregunta al president de la Generalitat sobre la situa-
ció política. Formula la pregunta el diputat Miquel 
Iceta, del Grup Parlamentari Socialista.

Miquel Iceta i Llorens

Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable senyor 
president, quina opinió li mereix el paper dels ajun-
taments de Catalunya en l’actual situació econòmica 
i social, i quina valoració fa de la relació del seu Go-
vern amb el món local?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, és una pre-
gunta tan genèrica que l’única resposta possible és que 
el diàleg és permanent, que hi ha un munt de temes so-
bre la taula, alguns que van millor i altres que van pitjor.

Hi ha moltes vegades una gran i molt eficaç coordina-
ció institucional. Gràcies a aquesta bona coordinació i 
a aquest treball conjunt s’han resolt molts problemes, 
per exemple en el camp social, que podien haver pa-
tit molt més si no hi hagués hagut aquesta coordinació. 
I espero que això a partir d’aquestes properes eleccions 
no s’espatlli, sinó que a més a més es confirmi i s’in-
crementi.

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per repreguntar, el diputat Miquel Iceta.

Miquel Iceta i Llorens

President, jo crec, i em sembla que vostè comparteix 
aquesta opinió, que els ajuntaments han actuat de for-

ma molt positiva en suport de les persones i les famí-
lies afectades per la crisi econòmica. Crec que també 
coincidirem en el fet que els ajuntaments s’han com-
promès amb la reactivació econòmica del país, i que 
treballen lleialment amb la Generalitat.

Però, president, nosaltres en canvi no compartiríem... 
Segurament vostè té una visió –i de la seva resposta, 
encara que hagi estat breu, en aquest primer torn...–, 
doncs, que la relació amb el Govern és bona, i nosal-
tres creiem que des del punt de vista del suport al món 
local el balanç del seu govern és negatiu. Malgrat les 
bones paraules i els compromisos al respecte, no hi ha 
Llei d’hisendes locals ni, tampoc, la Llei de governs 
locals. És veritat que en això vostè em dirà: «És que 
l’ha de fer el Parlament.» Però vostè, president, no ha 
agafat, ni el seu Govern, el lideratge per a l’aprovació 
d’aquesta llei. El sentim parlar molt del procés, però 
molt poc dels ajuntaments.

Tampoc no podem oblidar l’asfixiant sobrecàrrega fi-
nancera que suposa per al món local l’enorme deute 
acumulat per la Generalitat, perquè la Generalitat en-
cara deu diners als ajuntaments –abans ho reconeixia 
la vicepresidenta–, però els ajuntaments sí que han de 
pagar les factures en trenta dies.

No s’estan honorant molts convenis de la Generalitat 
amb el món local, no s’han liquidat encara les dotaci-
ons compromeses a la Llei de barris. Per posar-ne un 
exemple, probablement el més gros: la Generalitat té un 
deute contret amb l’Ajuntament de Barcelona de 170 
milions d’euros, i un conjunt d’incompliments de 130 mi- 
lions d’euros addicionals. Trenta-sis municipis han ha-
gut d’interposar un recurs judicial perquè la Generali-
tat els pagui 11 milions d’euros per sufragar el funcio-
nament de les escoles bressol municipals.

President, creiem, i crec que vostè també, que els ajun-
taments han complert amb escreix amb el país. En can-
vi, dissortadament, creiem que el seu Govern no ha 
complert amb el món local, i no hi veiem, si no és que 
vostè ho desmenteix ara, ni propòsit d’esmena ni cap 
senyal de millora.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Pot respondre el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, presidenta. Tinc tot aquest temps? (Pausa. 
Remor de veus.) Gràcies, senyor Iceta. Li vull recor-
dar, en la línia que vostè mateix apuntava, que fa, si 
no m’erro, un any i mig aproximadament que aquí, en 
el Parlament, s’està parlant de la Llei de governs lo-
cals, i encara no s’ha aprovat. Vostè sap perfectament 
que, segons el calendari del Govern, era: aprovació de 
la Llei de governs locals i, tot seguit, Llei d’hisendes 
locals. Si no hem passat la primera etapa, difícilment 
podem entrar en la segona. La primera el Govern no 
la pot resoldre. Ja va enviar el projecte de llei aquí, al 
Parlament; ara és el Parlament, que l’ha d’aprovar, i 
d’això fa divuit mesos. Jo estic esperant que s’aprovi,  
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i a partir d’aquí entrarem en el tema de la Llei d’hisen-
des locals.

Segon, el tema del deute. Seria fàcil de resoldre, se-
nyor Iceta, si la Generalitat recaptés els impostos. 
Vostè sap perfectament, perquè també han governat a 
Catalunya i durant uns quants anys, que nosaltres de-
penem de les transferències de l’Estat. El que nosal-
tres recaptem directament dels nostres ingressos és un 
percentatge que no arriba al 10 per cent de tot el nos-
tre pressupost. L’altre 90 o 90 i escaig per cent ens ve 
tot de transferències de l’Estat, i resulta que aquestes 
transferències arriben amb comptagotes. Vaja, l’estudi 
del BBVA és molt clar en aquest sentit: hi ha un pro-
blema de finançament de determinades autonomies 
que repercuteix en l’àmbit social. I jo hi afegeixo: en 
l’àmbit, també, de la reactivació econòmica.

Per cert, un model de finançament que vostès deuen 
recordar molt bé, perquè en són autors, l’any 2009, si 
no recordo malament, i que vostès van jutjar com un 
gran model de finançament, que avui queda clar que 
arrossega els peus pertot arreu, no?

Però, és veritat, nosaltres estem col·laborant amb els 
ajuntaments en el terreny econòmic i en el terreny so-
cial. Devem diners? Sí, perquè no els rebem de Ma-
drid; si no, els pagaríem ràpidament.

I en el terreny social hem fet coses molt importants, 
per exemple en les llars d’infants: vam substituir di-
ners per a obres de les diputacions per ajudes a les 
famílies que havien de portar les criatures a les llars 
d’infants.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat sobre els dar-
rers esdeveniments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre 
l’informe de la Fundació BBVA-Ivie «Serveis 
públics, diferències territorials i igualtat 
d’oportunitats» amb relació a l’àmbit 
educatiu i sanitari (tram. 317-00305/10)

La formula el diputat Oriol Junqueras, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Oriol Junqueras i Vies

Gràcies, presidenta. Potser perquè sóc el penúltim en 
l’ordre de preguntes al president, o potser perquè tam-
bé algunes preguntes es fan de forma molt genèrica, 
em sento a vegades gairebé en l’obligació de contes-
tar alguna pregunta que s’ha fet. (Remor de veus.) No 
ho faré –no ho faré–, per a tranquil·litat, per a tranquil-
litat... (Persisteix la remor de veus.) Si em deixen par-
lar... (Pausa.) No ho faré, per a tranquil·litat d’aquells que  
han fet les preguntes, i que segur que prefereixen que no  
els les contesti, però no em puc estar de fer una refle-
xió general que no adreço pas a ningú, per tant, estic 
segur que ningú se sentirà al·ludit, que és la següent: 
qualsevol alumne que acaba la primària a Catalunya 
parla el triple de llengües que qualsevol president del 

Govern espanyol. (Alguns aplaudiments.) I, per cert 
–per cert–, som molts els que treballem perquè en par-
lin el quàdruple.

Feta aquesta reflexió inicial, volia adreçar una pregun-
ta al president de la Generalitat, amb relació a un in-
forme que ha sortit de la fundació del banc BBVA, en 
el qual indica que Catalunya està a la cua en la des-
pesa per capita en l’àmbit educatiu i sanitari. I és evi-
dent –és evident– que tots plegats –i també en aquest 
sentit el partit que jo represento, Esquerra Republica-
na, i molta altra gent, segur– tenim l’obligació i tenim 
el deure de seguir treballant per millorar el prestigi 
dels nostres mestres, per millorar la gestió dels nostres 
centres sanitaris, la transparència del conjunt del siste-
ma sanitari, etcètera.

Però també és evident que el fet que aquesta despesa 
per capita estigui a la cua en l’Estat espanyol és para-
doxal, perquè els ciutadans de Catalunya paguem més 
impostos que ningú. I també és paradoxal per una al-
tra raó, que és que els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya destinen el percentatge més alt de la se-
va història, els percentatges més alts de tots, precisa-
ment a aquests àmbits: més del 70 per cent de la des-
pesa del pressupost de la Generalitat de Catalunya es 
destina a àmbits com salut i sanitat, i malgrat això la 
despesa per capita és de les més baixes de l’Estat es-
panyol.

Doncs, si paguem més impostos que ningú i destinem 
el percentatge més alt que ningú a la salut i a l’educa-
ció, a l’ensenyament, el fet que ocupem els últims llocs 
en el conjunt de l’Estat espanyol demostra que hi ha un 
problema gravíssim de finançament, un problema gra-
víssim que deriva de l’incompliment sistemàtic per part 
dels governs espanyols, de tota mena i de tot color, dels 
pactes fiscals, i de tots els acords i de tots els marcs es-
tatutaris, i que demostra la necessitat que les eleccions 
del 27 de setembre siguin unes eleccions per a la inde-
pendència.

I, per tant, volíem saber quina era l’opinió i la posició 
del president de la Generalitat al voltant d’aquest infor-
me i al voltant d’aquestes dades que jo he intentat ara 
resumir.

Gràcies.

La vicepresidenta

Pot respondre el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Junqueras, un pe-
tit apunt sobre el tema lingüístic que vostè esmentava, 
per complementar allò que no he tingut temps d’expli-
car abans, i és que no només passa això que vostè diu a 
primària –cosa que jo no comento, ja ho ha fet vostè–, 
sinó que, a més a més, quan s’acaba l’ensenyament se-
cundari obligatori –per tant, als setze anys–, els nois i 
noies de Catalunya de castellà treuen la mateixa nota, 
com a mínim, que tota la resta d’Espanya, amb la qual 
cosa, no deu funcionar tan malament, aquest sistema, 
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quan de castellà a Catalunya treuen la mateixa nota 
que a Castella o que a Andalusia –segurament que a 
Andalusia una mica millor. Dic això simplement per 
posar, doncs, allò que se’n diu «els punts sobre les is» i 
tenir un judici més sencer sobre tot plegat, no?

En la línia que vostè deia? Doncs, efectivament, tinc 
aquí les conclusions de l’informe del BBVA, que diuen 
el següent: «Els ajustaments de despesa a Espanya» 
–és bo que tothom ho escolti, això– «s’han fet princi-
palment a càrrec de les comunitats autònomes i de les 
corporacions locals, i no de l’Administració central.» 
Ho diuen una gent que em sembla que no tenen la seu 
a Catalunya ni són catalanistes, suposo.

Hi afegeixen: «Els ajustaments dels serveis públics fo
namentals s’han concentrat en sanitat, ensenyament 
i serveis socials, i s’ha preservat, això sí, la despesa 
en pensions i desocupació.» És a dir, allò que gestio-
na l’Estat central no s’ha tocat, i allò que gestionen els 
altres, les autonomies, s’ha hagut de tocar de manera 
molt severa.

Hi afegeixen: «Les diferències de despesa en serveis 
públics fonamentals entre territoris superiors al 60 per 
cent» –que és el cas– «són poc compatibles amb la 
igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.» 
I acaba dient: «Les diferències de despesa per habitant 
que realitzen les autonomies s’expliquen pels seus di-
ferents recursos financers i no per les seves diferents 
necessitats.» De necessitats en tenim les mateixes, o 
més, però de recursos en tenim molts menys.

També fa alguna recomanació. Li’n llegiré una que em 
sembla especialment important, no? Diu, com a recoma-
nació: «Adequar els sistemes de finançament autonò-
mic als compromisos constitucionals d’equitat inter-
territorial.» Fundació BBVA.

La vicepresidenta primera

Pregunta al president de la Generalitat sobre els dar-
rers esdeveniments polítics.

Pregunta
al president de la Generalitat sobre les 
mesures per a guanyar la batalla contra 
la desocupació i el que hi pot aportar 
l’aprovació de la Llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (tram. 317-00307/10)

Formula la pregunta el diputat Jordi Turull, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Jordi Turull i Negre

Sí, moltes gràcies, presidenta. Abans que res, des del 
nostre grup parlamentari voldríem tenir un record 
sentit pel senyor Daniel Górriz, alcalde de Prullans, 
que ens va deixar ahir, i que és un exemple de persona 
dedicada durant una pila d’anys, entregada, al munici-
pi i als seus ciutadans.

Molt honorable president, si alguna cosa evidencien 
les sessions de control i les preguntes al president, són 

les prioritats que té cada un dels grups parlamentaris, 
especialment si aquestes són reiteratives. Alguns que-
den ben retratats. Per part nostra, per part del nostre 
grup parlamentari, si hi ha una prioritat, i aquesta di-
ria que és obsessiva, és tota aquella que fa referència a 
fer tot el que calgui per aixecar econòmicament el país, 
i que la gent tingui i que la gent trobi feina amb uns 
salaris dignes; és a dir, una prioritat obsessiva nostra 
és guanyar la batalla contra l’atur.

I per això avui de nou nosaltres volem preguntar so-
bre aquesta qüestió: com anem i què està passant en 
aquesta batalla contra l’atur, i què s’està fent per fer-ho 
possible?

I avui ho preguntem perquè creiem que hi han dos mo-
tius molt importants, i m’estranya que molts grups par-
lamentaris, doncs, no s’hi hagin referit, eh? Un, ahir 
vam conèixer les dades de l’atur del mes d’abril, unes 
dades que són les millors des de l’any 96: hi ha divuit 
mil persones menys a l’atur que el mes de març, però 
a més a més n’hi ha gairebé seixanta mil menys, de 
persones a l’atur, que l’any passat. Això ens porta a dir 
que podem començar a pensar que poden venir temps 
molt millors en els propers temps.

I el segon motiu és que en aquest Ple, doncs, va en l’or-
dre del dia una de les lleis més importants que haurà 
estat d’aquesta legislatura, i nosaltres la podrem discu-
tir i aprovar, si no hi ha cap grup que segueixi la línia 
aquella de ni fer ni deixar fer i ens ho boicotegi. Po-
drem tirar endavant la Llei del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que és un instrument més, una eina més, al 
servei d’això que és aquesta gran prioritat, crec que de 
tothom però especialment també del nostre grup par-
lamentari, que és que la gent pugui tenir i pugui trobar 
feina.

I és per això, president, que la nostra pregunta d’avui 
va en la línia de quina valoració fa de les dades de 
l’atur d’aquest mes d’abril. Però ja amb aquest dego-
teig tan continuat de dades positives, com creu que 
una llei com la del SOC, doncs, pot ajudar en aquesta 
línia de guanyar la batalla a l’atur, i quines perspec-
tives creu que s’enceten de cara als propers temps en 
aquest context?

La vicepresidenta primera

Té la paraula, per respondre, el molt honorable presi-
dent de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, en efecte, 
es van conèixer ahir les dades de l’atur a tot Espanya, 
també a Catalunya.

Són dades que confirmen allò que hem comentat al-
gunes vegades en aquest Parlament, i és que des de 
fa molts mesos la tendència ja és molt clara, i la ten-
dència és: menys atur –menys persones a l’atur–, més 
ocupació, que vol dir més feina. Altra cosa és si aques-
ta «més feina» –com es diu algunes vegades per part 
d’alguns..., corporacions d’àmbit social– té prou quali-
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tat, si els salaris són prou bons, etcètera. I aquí la in-
terpretació és desigual.

Jo els recordo una cosa, de tota manera, a aquests que 
a vegades diuen: «Tot el que es fa de nou és preca-
ri.» No és cert. La contractació indefinida està pujant 
al doble de ritme que no pas la contractació temporal. 
Val la pena recordar-ho una vegada més, perquè con-
tractació indefinida no pot ser precària d’entrada. Pot 
ser que siguin salaris encara no del tot bons com vol-
dríem, cert. Per això també estem fent un gran esforç 
per transformar la nostra economia en una economia 
de més qualitat.

I tot això apunta a aquesta tendència positiva que vos-
tè deia. No es tracta només que hi hagi menys gent a 
l’atur, sinó també de saber si hi ha més persones afili-
ades a la seguretat social. I resulta que si vostè com-
para amb fa un any, a Catalunya hi han més de cent 
mil persones noves que cotitzen a la seguretat social 
–més de cent mil persones noves. A vegades es diu: 
«Segueix havent-hi un drama sobre molta gent que no 
té feina.» Cert. Però aquestes cent mil persones que 
no estaven afiliades a la seguretat social i que ara ho 
estan són persones que han sortit de la desesperança i 
ara en aquest moment tenen alguna esperança millor. 
I ara del que es tracta és que, en lloc de cent mil, si-
guin moltes més.

I aquesta és la feina que està fent aquest Govern des de 
l’inici dels seus dos mandats..., vaja, del mandat actual 
i de l’anterior. És, ho he dit moltes vegades, el nostre 
primer objectiu, allà on destinem més esforços, allà on 
posem més idees, i sembla que finalment el camí és 
el bo.

I dic «el bo», però s’ha de rematar, s’ha de confirmar, 
i algunes lleis en aquest sentit són molt importants. La 
llei que vostè deia del Servei d’Ocupació de Catalunya 
clarament va en aquesta línia. Jo espero que aquesta 
llei surti aprovada en aquest Ple, que no hi hagi dila-
cions, que no hi hagi maniobres que dificultin l’apro-
vació d’aquesta llei en aquests dies, perquè d’aquesta 
manera podrem encara confirmar millor aquesta ten-
dència de més feina i de més ocupació.

La vicepresidenta primera

Acabada la sessió de control, passarem al següent punt 
de l’ordre del dia, que és el debat a la totalitat sobre la 
Proposició de llei electoral de Catalunya.

Proposició de llei
electoral de Catalunya (debat de totalitat)  
(tram. 202-00091/10)

Atès que aquesta iniciativa legislativa va ser presen-
tada per una ponència conjunta i signada per tots els 
grups parlamentaris, passem directament al torn d’in-
tervencions per a la defensa de les esmenes a la totali-
tat presentades.

En primer lloc, per a la defensa de l’esmena a la totali-
tat, de retorn de la proposició de llei, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat 
Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores dipu-
tados, una ley electoral es una ley básica en la demo-
cracia, de cualquier democracia, porque regula los tér-
minos en los que los ciudadanos acaban configurando 
un Parlamento que les representa.

En Cataluña llevamos treinta y cinco años de vigen-
cia de una disposición transitoria del Estatuto de 1979. 
Es una ley..., estamos en vigor con este modelo de ley 
electoral desde hace treinta y cinco años, y, sin embar-
go, estamos promoviendo unos cambios instituciona-
les, se están intentando promover desde el Gobierno 
de Cataluña unos cambios institucionales, como es el 
sacar a Cataluña de España y de Europa. Y se está in-
tentando hacer esto y se está hablando de que esto lo 
podemos hacer después de unas elecciones con la mi-
tad más uno de los votos de los parlamentarios que re-
sulten elegidos. Se está intentando alterar el orden ins-
titucional de Cataluña con los votos de la mitad más 
uno de esta cámara.

Y esta ley electoral, que requiere una mayoría refor-
zada –no de sesenta y ocho votos, sino de noventa–, 
no estamos siendo capaces de sacarla entre todos, no 
estamos siendo capaces de hacerla, no estamos siendo 
capaces de determinar una ley en la que los votos de 
todos los catalanes valgan por igual. Este es el estado 
de las cosas que tenemos hoy día en Cataluña. Y en 
este ambiente, con este ambiente, después de diversos 
intentos de realizar un texto de ley electoral, hemos 
llegado a la ponencia actual, en la que hemos partici-
pado diversos diputados.

Yo creo que esta ponencia que debatimos hoy aquí 
–para nosotros, para Ciudadanos– se ha traído al Par-
lamento con precipitación. Es cierto que la ponencia 
ha funcionado en un ambiente de mucha corrección 
y cordialidad entre todos los diputados, que yo creo 
que tenemos que agradecer. El trabajo parlamentario 
ha sido..., se ha ceñido justamente a los usos parla-
mentarios que son de esperar entre parlamentarios de 
esta cámara. Eso –esa cordialidad formal que hemos 
mantenido en todo momento, el trabajo y paciencia de 
los letrados, el buen ambiente, en fin, que ha presidido 
las reuniones– no ha podido ocultar que hemos traba-
jado al galope. Hemos trabajado a un ritmo impuesto 
por los intereses de señaladamente dos grupos de esta 
cámara, que son aquellos que están intentando arras-
trarnos a un referéndum del 27 de septiembre, en el 
que cabría preguntarse por qué motivo corre tanta pri-
sa llevar esta ley y aprobarla antes de que finalice, teó-
ricamente, este plazo anticipado de finalización de se-
siones que fijó el presidente de la Generalitat.

Cabría preguntárselo, porque, si somos serios, la ver-
dad es que la ley que saliera de aquí difícilmente de-
bería aplicarse a las nuevas elecciones que tengamos 
en el mes de septiembre –si es que al final se convo-
can–, porque ya saben que las recomendaciones de las 
autoridades europeas son que no se cambien las leyes 
electorales, por lo menos..., debe dejarse un tiempo de 
un año desde que se cambia una ley electoral hasta 
que se producen las siguientes elecciones. Esto es una 
cuestión de mínima prudencia.
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Si nosotros cerramos esta legislatura a finales del mes 
de julio, y al final hay elecciones en el mes de septiem-
bre, y suponiendo que al final llegásemos a un acuerdo 
para alterar el sistema electoral e introdujésemos no-
vedades importantes como las que por lo menos des-
de mi partido tenemos interés en introducir –como se-
rían las listas abiertas, la elección por listas abiertas, 
la capacidad de que los electores les cambien las listas 
de forma que puedan señalar a qué diputados otorgan 
su confianza–, si esto se alterase así, normalmente se 
precisa de una campaña de información seria. Y esto, 
si la aprobamos ahora corriendo, esta ley, en este pe-
ríodo de sesiones, desde luego no va a servir para las 
próximas elecciones de septiembre. Y, entonces, cabe 
preguntarse: «Bueno, y entonces, ¿por qué?, ¿por qué 
correr tanto? ¿Por qué hemos traído aquí una ponencia 
que no tiene sistema electoral?»

Es por eso por lo que nosotros –ya lo adelanto– he-
mos promovido una enmienda a la totalidad del texto 
presentado por la ponencia, porque no contiene un sis-
tema electoral. Si no contiene un sistema electoral y 
estábamos todavía discutiendo en la ponencia, ¿por qué 
tres grupos miembros de la ponencia se apresuraron 
a firmarla y a presentarla a esta cámara? ¿Por qué lo 
hicieron? ¿Por qué se apresuraron y quisieron llevar-
la aquí incompleta, sin una de las partes más impor-
tantes de una ley electoral como es el sistema, el nú-
cleo, el núcleo duro, lo que le da la razón de ser? ¿Por 
qué? Pues, si no es para aplicarla en las elecciones de 
septiembre –porque, como les digo, cualquier cambio 
de entidad debe ser informado a los electores y no se 
puede aplicar en dos meses en el cuerpo electoral–, 
¿es para qué? Pues, para contar con lo que interesa 
aquí, que es hacer pequeños cambios para que todo 
siga igual, porque aquí hay partidos políticos que es-
tán interesados en que el sistema electoral no cambie. 
¿Y qué partidos políticos son los que están interesados 
en que el sistema no cambie? Pues, básicamente, los 
partidos que gracias al sistema electoral actual están 
consiguiendo tener más escaños en el Parlamento de 
los que por el estricto número de votos les correspon-
derían.

Salía el otro día una encuesta en La Vanguardia –en la 
encuesta de este fin de semana– que, en números re-
dondos, daba a Esquerra Republicana un 16 por ciento 
de los votos; a Ciutadans, un 19 por ciento de los vo-
tos, y a Convergència i Unió, un 22 por ciento de los 
votos. Más o menos, en números redondos, tres pun-
tos porcentuales nos separaban. Esquerra Republicana 
tenía tres puntos porcentuales menos que Ciudadanos 
en esa encuesta –es un ejemplo. Bueno, pues, en esa 
encuesta, ellos obtenían más diputados, igual o más 
diputados, que Ciudadanos. ¿Por qué? Con tres pun-
tos menos, ¿por qué? (Veus de fons.) ¿Por qué Conver-
gència i Unió, con solo tres puntos más que Ciudada-
nos, tiene muchísimos más escaños en el Parlamento? 
¿Por qué? Pues, por una razón muy sencilla: porque en 
Cataluña el voto de todos los catalanes no vale igual. 
Y, entonces, como el voto de todos los catalanes no 
vale igual, pues, se trata de forzar al galope una ley 
electoral que cambie cuatro cosas de maquillaje, pero 
que mantenga lo que a ustedes les interesa mantener 
en Cataluña. Y es eso lo que pasa aquí, y nada más.

Hay sistemas –hay sistemas– que mitigan la..., que fa-
vorecen el equilibrio territorial sin merma de la pro-
porcionalidad del voto. Los hay. Pero ni Convergència 
i Unió ni Esquerra Republicana han tenido interés en 
atender a estos sistemas, y al galope han impuesto el 
cierre de la ponencia y su firma. Y aquí estamos hoy 
para discutir el tema.

Entonces, vamos a ver, ¿qué queremos...?, qué sistema 
electoral propone Ciutadans.

Nosotros lo primero que proponemos es una actualiza-
ción del censo. Y esto se ha expresado en la ponencia, 
lo que pasa es que no gozó del apoyo de los otros gru-
pos; pero esto se ha expresado en la ponencia. Actua-
lización del censo, primero. Segundo, un Parlamento 
de 135 diputados. Tercero, un bonus de 2 diputados 
para Tarragona, Girona y Lleida. ¿Para qué? Para, de 
alguna forma, dar una pequeña sobrerrepresentación a 
aquellas provincias que están menos pobladas. Y des-
pués, ¿qué hacemos? Los 129 diputados restantes, en 
estricto recuento único para toda Cataluña, y su repar-
tición por circunscripciones provinciales.

Este sistema no les gustó a ustedes. Bueno, pues, hay 
otros. (Veus de fons.) Nosotros expresamos –nosotros 
expresamos– nuestra posibilidad de apoyar un sistema 
como, por ejemplo, el propuesto por Iniciativa, que es 
el sistema holandés. En este sistema también se hace 
una división proporcional de tantos escaños para tantos 
votos, y es mucho más justo y más repartido, y respeta 
la representación territorial, que es de lo que se trata.

O sea, sistemas existen, lo que ocurre es que para us-
tedes esos sistemas suponen la pérdida del privilegio 
que llevan manteniendo durante más de treinta años. 
Y esta es la razón de que hayamos llegado a algo tan 
inaudito como es discutir hoy una ley electoral que 
tiene el título tercero, que corresponde al sistema elec-
toral..., lo tiene vacío. Entonces, por eso nosotros no 
podemos dar voto de confianza a esta ley. Que se nos 
ha impuesto la votación hoy con prisas.

¿Qué otras cosas –acabando ya– del tema del sistema 
electoral son objeto de análisis en esta nueva ley? Hay 
varias, y varias interesantes. Hay, por ejemplo –intere-
santes en el sentido de que deben ser objeto de debate, 
de análisis, y lo serán de enmiendas–, la creación de 
la sindicatura electoral de Cataluña. Esta sindicatura 
electoral que se crea, nosotros insistimos en que tuvie-
ra una mayoría de magistrados y no de especialistas 
designados por el Parlamento. ¿Por qué? Pues, por la 
sencilla razón de que, en la medida que haya personas 
designadas directamente por el poder político, tendre-
mos una sospecha de parcialidad cuando tengan que 
resolver sobre sistemas electorales.

¿Y qué es lo que se propone en esta ponencia? No nos 
gusta, lo que se propone en esta ponencia. Se propo-
nen tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
perior de Justicia, y tres especialistas. Y el presiden-
te, que sería uno de los magistrados, voto de calidad. 
Bueno, pues, mientras en los tribunales superiores de 
justicia se siga haciendo la designación de los magis-
trados de la forma que está prevista en la Ley orgáni-
ca del poder judicial, en el artículo 330.4, que es que 
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una tercera parte de estos magistrados son nombrados 
por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta 
de una terna que sale de las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas, pues, es una intromisión, 
nuevamente, del poder político en el nombramiento de 
los magistrados. Entonces, tenemos muy fácil que si 
se nombran tres magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, fácilmente alguno de esos magistrados habrá 
sido nombrado a propuesta del Parlamento, y luego te-
nemos a los especialistas del Parlamento, y ya tene-
mos una sindicatura electoral catalana contaminada 
políticamente. (Remor de veus.) Ya la tenemos. (Pau
sa.) ¿No? Contaminada por la política, que...

Oigan, no sé, es que ustedes se dan por aludidos muy 
rápidamente, y estas propuestas de Ciudadanos son 
también para reformar el Consejo General del Poder 
Judicial, que tampoco nos gusta cómo está nombrado 
por el poder político. Y estas son las propuestas de re-
generación democrática que hacemos. Y si en toda Es-
paña lo estamos proponiendo, y lo proponemos en Ca-
taluña, no se me den por aludidos. Yo lo único que digo 
es que, en la medida que desde el Parlamento nombre-
mos a los vigilantes, pues, es poco –poco– seguro que 
haya una imparcialidad, una imparcialidad suficiente.

Hemos debatido de otras cosas, muchas otras cosas que 
en su momento, cuando llegue el trámite de enmiendas, 
pues, tendremos que poner de manifiesto. Pero noso-
tros, por ejemplo, hay una cuestión que no acabamos 
de..., creemos que hemos mejorado en la regulación, 
que es el tema de los bloques electorales. En el tema 
de los bloques electorales, había una cierta presión del 
mundo periodístico en el sentido de que se suprimie-
ran. Creemos que hemos llegado a una solución que es 
respetuosa con la libertad de prensa, y a la vez es res-
petuosa –que es lo principal en una ley electoral– con 
los derechos de los electores. Y se ha intentado que la 
información..., se proclama en la ley que la información 
debe ser neutral, debe ser objetiva, debe ser veraz, debe 
ser plural, debe ser proporcional –que este es un requi-
sito que no figura en la ley y que Ciudadanos porfiará 
porque sí que se incluya–, y que luego se haga –y luego 
se haga– un control de los minutos que las cadenas de-
diquen a la información electoral, aunque no lo hagan 
por el sistema de bloques, que «los bloques sí» o «los 
bloques no» es algo que para nosotros es secundario.

Por lo tanto, nosotros mantendremos esta enmienda a 
la totalidad, sin perjuicio de que luego acabemos plan-
teando enmiendas al texto que al final se debata.

La vicepresidenta primera

A continuació, atès que s’han presentat tres esmenes a 
la totalitat amb text articulat alternatiu, passem al torn 
d’intervencions per a la defensa d’aquestes esmenes.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el di-
putat Jaume Bosch.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta..., vicepresidenta. En trenta-cinc 
anys, mai havíem arribat tan lluny en la possibilitat 

d’aprovar una llei electoral, tot i que encara falta un 
esforç final.

Avui penso que quedaran clares dues coses. Primera, 
que el text elaborat per la ponència és una bona ba-
se per a l’acord. De fet, sis grups parlamentaris l’as-
sumeixen avui d’una o altra manera. I –segona qües-
tió– que existeixen mecanismes per aconseguir que la 
circumscripció única nacional, que el meu grup ha de-
fensat en solitari durant molts anys, permeti que tots 
els vots valguin igual, sense que Tarragona, Lleida i 
Girona perdin ni un sol diputat.

En l’inici de la meva intervenció, voldria fer alguns re-
coneixements: als experts que l’any 2007 varen elabo-
rar l’informe sobre la llei electoral; als impulsors de 
la iniciativa legislativa popular, que l’any 2009 varen 
recollir noranta mil signatures; a la Sindicatura de 
Comptes, pel seu informe sobre la regulació dels in-
gressos i despeses de les candidatures, i a l’Associa-
ció Catalana per a la Integració del Cec, per la seva 
proposta de regulació de vot accessible –de fet, avui 
un membre d’aquesta associació ens acompanya en el 
debat. La majoria d’aquestes aportacions han estat re-
collides en la proposició que avui discutim.

I voldria destacar també el treball dels membres de 
la ponència de tots els grups parlamentaris, i agrair 
especialment la tasca de la meva companya de grup, 
la Marta Ribas, l’única dona membre de la ponència, 
que, com a periodista, ha jugat un paper fonamen-
tal en la voluntat de superar els blocs electorals, però 
també dels diputats amb els quals més hem treballat 
per arribar a disposar d’un text: els d’Esquerra, en Ro-
ger Torrent i en Pere Bosch; i de Convergència i Unió, 
Antoni Font, i molt especialment d’en Lluís Coromi-
nas, que vam nomenar relator; i les propostes de Mi-
quel Iceta, mentre va ser membre de la ponència, pel 
que fa al sistema electoral, i les observacions del dipu-
tat Santi Rodríguez.

Bé, un dels problemes de la discussió d’avui és el ca-
lendari. Està anunciada una convocatòria d’eleccions 
per al 27 de setembre. Això significa que, després del 
parèntesi de les eleccions municipals, quedaran dos 
mesos –juny i juliol– perquè la nova ponència arribi a 
un acord global, sense oblidar la possibilitat que algun 
grup sol·liciti dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries. Molt complicat. I encara hem d’afegir-hi que 
les moltes novetats que inclou el text haurien de ser 
aplicades pel Govern amb molt poc temps per davant. 
Ens preocupa. Per això hem registrat una sol·licitud de 
compareixença de la vicepresidenta del Govern per-
què informi sobre si el Govern està en condicions 
d’aplicar la tramesa conjunta de paperetes, el vot ac-
cessible, la utilització d’urnes mòbils o el vot antici-
pat, per citar alguns exemples.

Però, per què una esmena a la totalitat amb text alter-
natiu, després d’haver donat suport al text elaborat per 
la ponència? Doncs, mirin, Iniciativa - Esquerra Uni-
da ha treballat activament en el marc de la ponència 
aportant propostes i buscant acords, però, en la dar-
rera etapa, només hem trobat la col·laboració i la com-
plicitat de Convergència i Unió i Esquerra Republica-
na. Les coses són com són: uns grups hem proposat, i 
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d’altres s’ho han mirat i han assentit o han discrepat. 
Per això, Iniciativa - Esquerra Unida es fa coresponsa-
ble de la proposició que avui discutim, però és evident 
que el suport a una llei electoral no arriba avui als no-
ranta vots necessaris, i la crítica principal dels altres 
grups és que la llei ha deixat en blanc el títol tercer, 
que ha de regular el sistema electoral.

Per això, el meu grup, que manté també el compromís 
que aportarem els nostres vots perquè hi hagi llei elec-
toral, ha volgut fer una proposta de llei sencera. Hem 
mantingut el text de la ponència, al qual vàrem donar 
suport, i hi hem afegit un títol tercer amb el sistema 
electoral basat en el d’Holanda, que pensem que po-
dria ser la base d’un ampli consens. El Reglament per-
met la presentació d’una esmena a la totalitat amb text 
alternatiu. Aquesta, si és aprovada, passa a ser el do-
cument bàsic sobre el qual es treballaria a partir d’ara, 
i en cas de ser rebutjada, el que tira endavant és el text 
de la ponència sense el títol tercer. Cap contradicció, 
doncs. I ho vàrem anunciar amb temps per si hi havia 
altres grups –com finalment ha passat– que volien uti-
litzar el mateix mecanisme.

Sabem que a alguns grups no els ha agradat. Els re-
cordem una dada. Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana i PSC sumen exactament noranta vots. 
Aquests tres grups poden aprovar una llei electoral 
sense nosaltres. El meu grup, conscient d’aquesta re-
alitat, ha intentat suplir el fet de no ser imprescindi-
ble amb capacitat de proposta, i així ho hem fet també 
avui. Volem contribuir a construir un consens el més 
ampli possible, però han d’entendre que som nosaltres 
mateixos els que hi definim la nostra estratègia.

Bé, analitzem el text. El fet que Catalunya sigui l’única 
comunitat autònoma sense llei electoral és una veritat 
que posa en dubte la credibilitat d’aquest Parlament, 
i, alhora, és una certa deformació de la realitat. Les 
comunitats autònomes que han aprovat lleis electorals 
s’han limitat a aplicar la llei estatal, la LOREG, sense 
cap modificació substancial. Les novetats en el procés 
electoral són nul·les, més enllà de reformes puntuals. 
El text que avui discutim vol trencar amb aquesta es-
cassa capacitat legislativa. Vol ser innovador, apostar 
per la millora de la qualitat democràtica. Va molt més 
enllà de la LOREG. Ja que hem trigat, fem una llei 
moderna, adaptada a les exigències d’avui d’una ciuta-
dania que reclama més participació, més capacitat de 
decisió, més qualitat democràtica i més transparència.

Aquestes són algunes de les principals novetats.

Els candidats i candidates hauran d’estar censats en 
la circumscripció per la qual es presenten, i nosaltres 
hi afegim que haurien de portar-hi un any. Tots tenim 
ben present el trist exemple dels centenars de llistes 
fantasma presentades a les eleccions municipals.

S’estableix la incompatibilitat amb ser senador o sena-
dora, encara que sigui per designació del Parlament. 
I nosaltres, via esmena, volem afegir-hi la incompati-
bilitat entre ser alcalde i diputat.

El text preveu que els diputats i diputades que exer-
ceixin altres tasques hauran de renunciar a una part 
de la seva retribució, en la forma que reguli el Regla-

ment del Parlament; però pensem que caldrà encara 
anar més lluny en la regulació estricta de les incompa-
tibilitats, després de casos com els dels senyors Trillo 
i Pujalte.

Es crea la sindicatura electoral de Catalunya per aca-
bar amb l’anomalia que les eleccions catalanes de-
penguin de la Junta Electoral Central, amb una com-
posició mixta –ja s’ha explicat. La creació d’una 
sindicatura electoral de Catalunya creiem que és un 
dels motius pels quals alguns partits no volen que dis-
posem d’una llei electoral. Ciutadans ha batut tots els 
rècords a l’afirmar que Catalunya no ha de tenir junta 
electoral pròpia, quan en tenen totes –totes– les co-
munitats autònomes. Ho va dir Ciutadans a la roda de 
premsa –a la roda de premsa– d’abans-d’ahir. Ja sa-
bem per què: per intentar que la Junta Electoral Cen-
tral prohibeixi els actes de l’Onze de Setembre. Per 
venir d’un grup que vol la regeneració democràtica, 
una mica trist.

S’elimina també la figura de l’interventor. Només hi 
haurà apoderats, que no es podran apropar als llocs on 
hi hagi les paperetes mentre hi hagi gent votant, per tal 
d’assegurar el secret del vot, que ara es veu constant-
ment vulnerat.

Els partits tindran l’obligació de retirar la propaganda 
després de la campanya; si no, ho faran els ajuntaments 
a càrrec dels partits, i, si no, la sindicatura electoral els 
ho descomptarà.

Volem superar el sistema de blocs electorals en els 
mitjans públics. La LOREG ens impedeix ser més ago-
sarats, però declarem prioritari el principi de l’interès 
informatiu per damunt d’ordres preestablerts i minu-
tatges. Esperem que la combinació de l’aplicació d’a-
quest principi i un paper més flexible de la sindicatu-
ra electoral permetin superar la situació actual, tantes 
vegades denunciada pels professionals.

S’acaba amb la possibilitat que exerceixen alguns par-
tits de prohibir l’accés als seus actes als mitjans de 
comunicació, per enviar així després una informació 
editada pels mateixos partits.

S’acorda la tramesa única de les paperetes i la infor-
mació electoral de tots els partits amb representació 
parlamentària a tots els electors i electores.

Es facilita el dret de vot amb la figura del vot antici-
pat, uns dies abans de la jornada electoral, als ajunta-
ments, sota custòdia dels secretaris municipals, ja que 
el vot per correu, que avui és un recurs incòmode i di-
fícil d’aplicar, no es pot modificar perquè és de regula-
ció estatal. També s’introdueix la possibilitat d’habili-
tar urnes mòbils per anar a buscar el vot a hospitals o 
centres penitenciaris, i s’obre la porta al vot electrònic 
sempre que es garanteixi el secret del vot.

S’incorpora una regulació innovadora sobre el vot ac-
cessible per facilitar el dret de vot a les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa, i es limiten els in-
gressos i despeses electorals i s’incrementa el control 
dels comptes dels partits amb molta més transparèn-
cia, seguint fil per randa les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes.
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Tenim, doncs, una bona proposició de llei. Ara cal in-
tentar completar-la.

Parlem del sistema electoral. Vagin per endavant du-
es qüestions. Primer, pensem que cal desbloquejar 
les llistes. La ciutadania ha de poder expressar la se-
va preferència pels candidats que vulgui, i provocar 
que els candidats o candidates que tinguin un 5 per 
cent dels vots del partit en preferències siguin escollits 
abans que els que van davant. Hi ha qui diu que això 
és molt poca cosa, però ningú a l’Estat espanyol no 
s’ha atrevit a fer-ho. Cal també –segon aspecte– que 
les llistes siguin en cremallera, dona-home o home-
dona de forma alterna des del principi fins al final. La 
LOREG permet millorar la fórmula actual, i aquesta 
mesura és encara més imprescindible si desbloquegem 
les llistes.

A partir d’aquí, parlem del sistema electoral. Creiem 
que si la disposició transitòria de l’Estatut del 79 s’ha 
mantingut inalterable és perquè aquell pacte polític ha 
afavorit determinats partits. Al llarg d’aquests anys 
hem vist el cas d’un partit que guanya les eleccions en 
nombre de vots, però no queda primer en nombre d’es-
cons. Avui, el partit que és el segon en nombre d’escons 
va quedar tercer per vots l’any 2012. I, amb un sistema 
totalment proporcional, en les darreres eleccions del 
2012 Convergència i Unió, en lloc d’obtenir 50 escons, 
n’hauria obtingut 45 –5 menys–, però no per cap con-
xorxa tècnica, sinó perquè són els que pertocaven al 
seu 30,7 per cent de vots.

Aquesta situació prové d’un sistema electoral basat 
en les quatre províncies actuals i de l’atribució a cada 
província d’un nombre d’escons no proporcional a la 
població. La conseqüència és que el vot d’una perso-
na de Cardona val menys que el d’una de Solsona, que 
el d’una persona de Tordera val menys que el d’una de 
Blanes, i que el d’una persona de Cubelles val menys 
que el d’una de Cunit. Val a dir, però, que el cas espa-
nyol és molt pitjor, perquè la gran quantitat de provín-
cies on s’elegeixen pocs diputats perjudica terriblement 
els partits que queden en tercer o quart lloc, i que el 
mateix ha passat recentment a les eleccions andaluses. 
Però ara aquest Parlament té l’oportunitat d’arreglar-ho 
a Catalunya, a partir dels dos principis que fixa l’Esta-
tut: proporcionalitat i representació territorial.

El meu grup proposa com a possible base d’un acord 
el sistema holandès, que demostra que, per molt que es 
digui el contrari, hi ha fórmules per fer compatibles els 
dos principis de l’Estatut. La proporcionalitat, a partir 
que Catalunya sigui una circumscripció nacional úni-
ca: màxima proporcionalitat a partir d’un recompte no 
distorsionat per les províncies. La representació terri-
torial s’aconseguiria a partir de considerar les vegueri-
es com a demarcacions en què els partits presentarien 
candidatura; la ciutadania de cada territori votaria una 
llista de la seva vegueria, i un cop atribuïts els escons 
a nivell nacional, aquests es distribuirien en funció 
del vot del partit a cada vegueria, adjudicant un escó 
per vegueria al partit que hagués superat el 3 per cent. 
Aquest és el mecanisme que permet que els territoris 
menys poblats no en surtin discriminats. Així, aplicat 
aquest sistema a les eleccions del 2012, les actuals pro-
víncies de Tarragona, Lleida i Girona no perdrien ni un 

dels diputats que han tingut fins avui. Un altre avantat-
ge és que el possible increment de vegueries no afecta-
ria la proporcionalitat.

Hi ha grups que diuen que, amb aquest sistema, amb 
vots de Barcelona s’elegiran diputats d’altres terri-
toris. I nosaltres diem: «I què?» La sobirania nacio-
nal recau en el Parlament sencer. Ens sembla positiu 
que els partits practiquin una solidaritat interterritori-
al per tal d’afavorir que hi hagi més representants de 
les Terres de l’Ebre, que passarien dels 4 actuals dins 
Tarragona, a 7 en llista pròpia; o del Pirineu i l’Aran, 
que passarien dels 4 actuals dins Lleida, a 6 en llis-
ta pròpia; o de la Catalunya central, o del Penedès. 
I, alhora, la ciutadania de la província de Barcelona 
hi sortiria guanyant, perquè els seus vots valdrien, per 
fi, igual que els altres, a l’hora de configurar el Parla-
ment. Amb aquest principi assegurat, com més dipu-
tats i diputades dels diversos territoris, millor. Així es 
comprovaria que, com afirmava Antoni Rovira i Virgili, 
la circumscripció única és un instrument per enfortir 
la cohesió nacional de Catalunya.

Finalment, el meu grup vol l’acord. Pensem que el text 
de la ponència prefigura ja el redactat definitiu de la 
llei, i que el sistema electoral que proposem podria 
ser la base d’un consens ampli. No ens tanquem a res, 
podem millorar-ne alguns aspectes. Podem acordar 
que l’Aran, en virtut dels seus drets històrics, pugui 
elegir un diputat o una diputada directament, o crear 
una circumscripció que doni als residents a l’exterior 
la possibilitat d’escollir un representant. Les esmenes 
amb text alternatiu del PSC i del PP són positives, per-
què accepten com a punt de partida el text que havien 
rebutjat en ponència. Aquest és un fet que destaquem 
positivament. El PSC proposa ara un sistema electoral 
similar al nostre; és un pas endavant, tot i que no reco-
neix el desbloqueig de les llistes. Del model del PP ens 
en sentim, en canvi, una mica més allunyats.

Però volem negociar i que hi hagi llei. Després del que 
està passant en aquest Ple, no queden excuses, i la res-
ponsabilitat d’aconseguir un acord és, ja que parlem 
de proporcionalitat, proporcional al pes de cada grup 
parlamentari. Iniciativa - Esquerra Unida vol llei elec-
toral, i farem el que calgui perquè n’hi hagi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la parau-
la l’excel·lentíssim senyor Celestino Corbacho.

Celestino Corbacho i Chaves

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, avui perdrem una oportunitat més per aprovar 
una llei electoral. Una aprovació que, si hagués estat 
consensuada, hauria pogut comptar amb una majoria 
de dos terços, i avui aquesta aprovació podria ser gai-
rebé definitiva.

Però això avui no serà possible, per la falta de volun-
tat política de Convergència i Unió. (Remor de veus.) 
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Convergència i Unió no ha volgut mai, ni ara ni quan 
tenia majories absolutes, aprovar una llei electoral que 
canviï l’actual sistema electoral vigent. El que vol avui 
Convergència i Unió, amb l’inestimable suport d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i inicialment tam-
bé –i, a més, el senyor Bosch s’hi trobava molt a gust 
(rialles) inicialment– amb el suport d’Iniciativa per 
Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa, és aprovar, 
senyor Bosch, un succedani de llei electoral per des-
prés incorporar al text de la LOREG..., amb un mínim 
retoc, perquè sembli un gran canvi. Això és el que vo-
len vostès.

Senyores i senyors diputats, l’actual sistema electoral 
que tenim, i que Convergència i Unió vol mantenir, 
és un sistema que ha estat «primant» Convergència i 
Unió històricament amb determinat nombre de dipu-
tats en cada elecció sense haver-ho de guanyar a les 
urnes. Els donaré unes dades.

Convergència i Unió, en aquests últims trenta-cinc 
anys, ha tingut una sobrerepresentació de 34 diputats 
i diputades; Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida 
–senyor Bosch, prengui’n nota– ha tingut en aquests 
trenta-cinc anys una pèrdua de 14 diputats i diputades; 
el PSC –el PSC– ha tingut una pèrdua de 5 –fins i tot 
menys que vostès. (Veus de fons.) Sí que t’he escoltat, 
t’he escoltat bé. T’he escoltat sobretot, en fi, la lloa 
que has fet al tripartit electoral. I Esquerra Republica-
na ha tingut un guany d’1 diputat. La resta de partits 
que avui aquí són al Parlament també han tingut una 
representació que no s’ajusta als vots que van obtenir 
en les respectives eleccions al Parlament.

Aquest és el motiu, i no un altre, pel qual Convergència 
i Unió vol mantenir l’actual sistema, que dóna un valor 
diferent al vot dels ciutadans de Catalunya en funció 
del territori on votin. I també d’Esquerra Republica-
na, perquè pensen que si les previsions demoscòpiques 
es fan realitat, els futurs beneficiaris d’aquests privile-
gis seran vostès, perquè la realitat és que, amb el sis-
tema actual, el vot d’un ciutadà de Vic, de Vilafranca 
o d’Igualada val quasi la meitat que el vot d’un ciutadà 
de Figueres, Mollerussa o Reus a l’hora d’aconseguir 
un diputat.

Per això, el que nosaltres no enteníem era la posició 
d’Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida en la po-
nència de ser coresponsables d’un text que ja s’anunci-
ava que de cap de les maneres acabaria amb aquesta 
injustícia del valor diferent del vot dels catalans. Ara 
constatem que vostès han canviat d’opinió. I, si m’ho 
permeten, els diria que vostès s’autoesmenen, presen-
tant una esmena a la totalitat al text alternatiu que vos-
tès mateixos havien signat. Nosaltres els volem fer una 
consideració: que posin per davant els principis que 
sempre han defensat i es comprometin que, tal com ha 
dit el senyor Herrera el 4 de maig –tal com ha dit el se-
nyor Herrera el 4 de maig–, mai donaran suport a una 
llei que no reconegui la igualtat del vot dels catalans.

Nosaltres donarem suport avui a la seva proposta, que 
efectivament, tal com ha dit vostè, és diferent de la 
nostra, però perfectament compatible. La nostra pro-
posta recull el criteri, compartit per una majoria molt 
àmplia de formacions polítiques d’aquest Parlament, 

que estem d’acord que el recompte sigui únic a nivell 
nacional. I a la vegada, respectem un altre principi 
molt important, com és que els territoris menys po-
blats no perdin representació. Per això proposem un 
prorrateig, igual que el que hi ha ara.

Senyores i senyors diputats de Convergència i Unió, 
el Grup Socialista tenia i té la millor de les predispo-
sicions per aprovar una llei electoral. Per això no hem 
defensat ni defensem un model partidista, com fan 
vostès. El nostre model inicial era el model alemany. 
Aquest model proposava l’elecció directa de cinquan-
ta-vuit diputats i diputades, elegits directament pels 
ciutadans. Nosaltres sabíem i sabem que aquest mo-
del d’elecció directa pel sistema majoritari no ens 
afavoreix especialment, però creiem que és el model 
que més apropa els electes als ciutadans, i els dota en 
aquest cas –a aquests últims– de l’oportunitat d’elegir 
directament els seus representants.

Doncs, bé, en benefici del consens, vam retirar la nos-
tra proposta, però vam demanar que es millorés la 
proporcionalitat i s’acabés amb l’actual sistema, que 
atribueix un valor diferent en funció del territori on 
visquin els ciutadans. Fins i tot tenim la predisposició 
de prendre en consideració la proposta d’Iniciativa per 
Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa, i també del 
Partit Popular, per arribar a un acord transaccional en 
ponència per superar l’actual sistema electoral injust. 
Quina ha estat la resposta per part de vostès? Que de 
cap de les maneres estan disposats a canviar un model 
que tan bons resultats els ha donat al llarg d’aquests 
trenta-cinc anys. Aquesta ha estat la resposta.

Per això, avui els diem alt i clar que, si el que vostès 
volen és una adhesió al model de la LOREG, amb nos-
altres no hi comptin. A més, avui porten una propos-
ta de llei incompleta, manifestament millorable, que 
solament es pot entendre per les presses, per l’acord 
–suposo– entre el senyor Mas i el senyor Junqueras de 
mirar d’aprovar en tres mesos allò que han estat inca-
paços de fer en dos anys i mig.

Diuen vostès que aquesta llei és meravellosa perquè in-
corpora moltes novetats. La primera cosa que hem de 
dir és que moltes de les coses que incorpora aquesta 
llei es poden fer sense ella. Per exemple, volem fer des-
aparèixer les barreres que impedeixen als invidents 
poder votar en igualtat de condicions que la resta de 
ciutadans? Suposo que la resposta és que sí. Doncs, 
solament es necessita que el Govern es posi a treballar 
per fer-ho possible, no hi ha cap llei que ho impedeixi. 
Volem superar els blocs electorals? Si és que sí, sola-
ment es necessita la voluntat política dels grups parla-
mentaris per dotar-nos d’un acord que permeti modi-
ficar o superar l’actual model. Volem enviar els sobres 
de les paperetes electorals..., totes juntes en un sol en-
viament per estalviar despeses, senyor Corominas? 
Volem fer un sol enviament? Doncs, molt bé, escolti, 
solament fa falta que els partits aquí representats ma-
nifestin el seu acord per fer-ho possible. I li podria... 
(Pausa.) Clar que sí! Quina llei impedeix que hi ha-
gi un acord entre tots els grups polítics per fer un sol 
enviament de totes les paperetes dels partits polítics 
per estalviar costos? Cap. No hi ha hagut acord, pos-
sibilitat d’acordar, o no hi ha voluntat política. No ne-
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cessitem una llei, per fer això. I li’n podria continuar 
posant més exemples.

Nosaltres no descartem presentar una proposta en les 
properes setmanes perquè totes aquestes qüestions es 
puguin portar a terme en les properes eleccions, amb 
llei o sense llei. Confiem que vostès, que avui diran que 
totes aquestes coses són les que fan bona la seva pro-
posta de llei injusta, donin suport a la nostra proposta.

Senyores i senyors diputats, davant de totes aquestes 
consideracions, el Grup Socialista vol manifestar la 
seva predisposició de donar suport a una llei electoral 
sempre que garantim dos principis bàsics –dos. Pri-
mer, que aquesta no perjudiqui la representació que 
actualment tenen els territoris menys poblats. I segon, 
que se superi la injustícia de donar un valor diferent 
al vot dels ciutadans en funció del territori on voten, 
tema que recobra especial importància en el moment 
que Convergència i Unió i Esquerra Republicana vo-
len donar caràcter plebiscitari a aquestes eleccions. 
Com poden parlar vostès d’elecció «plebiscitària», 
més enllà de la qüestió jurídica que cap norma con-
templa aquest caràcter, per elegir diputats i diputades 
al Parlament, si, a més de no respectar la llei, concul-
quen un dret fonamental com és la igualtat del vot dels 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya?

En conseqüència, el Grup Socialista presenta una es-
mena a la totalitat amb text alternatiu que fixa una 
proposta de model electoral. No és la nostra proposta 
inicial, que contemplava el model alemany, sinó que 
és una altra que nosaltres els fem en pro del consens.

Proposta electoral. El Parlament de Catalunya esta-
rà constituït o està constituït amb 135 diputats i dipu-
tades. La distribució territorial serà la següent: Barce-
lona, 85 diputats i diputades; Tarragona, 18; Girona, 
17; Lleida, 15. Total: 135. El recompte serà únic a ni-
vell nacional. Aquesta proposta respecta l’actual dis-
tribució territorial i evidencia que el recompte únic 
no perjudica els territoris menys poblats. Ja està bé de 
mentides. Ja està bé de dir que el recompte únic per-
judica la representació dels territoris menys poblats. 
Nosaltres els fem una proposta en què no variem de 
cap de les maneres l’actual representació que tenen els 
territoris. No cal fer aquesta distribució diferent.

Per tant, avui també s’acaba aquesta mentida reitera-
da i repetida que és que un recompte únic no podria 
ser, perquè perjudicava la representació dels territoris 
menys poblats. Senyores i senyors diputats, la mateixa 
representació que avui hi ha és la que nosaltres els pro-
posem: 85, 18, 17 i 15. Nosaltres no volem que els ter-
ritoris que tenen menys població perdin representació, 
però és imprescindible igualar el vot dels ciutadans de 
Catalunya, independentment del lloc on votin, i corre-
gir la desigualtat actual.

La nostra proposta la fem en base a quatre circums-
cripcions electorals, però no hi ha cap problema que 
en lloc de quatre circumscripcions electorals apostem 
per vegueries. És més, hem fet una proposta de qua-
tre circumscripcions electorals perquè l’últim que jo 
m’imaginava –l’últim que jo m’imaginava– era que 
Convergència i Unió, en la ponència, em presentés el 
model de província. Encara recordo, quan era presi-

dent (veus de fons) de la diputació, que Convergència i 
Unió em va desitjar dues coses: sort en el meu mandat 
i que no l’acabés perquè la província hauria de desa-
parèixer. I després, uns quants anys després, em trobo 
la desagradable sorpresa que Convergència i Unió diu: 
«En benefici del consens, proposarem les províncies.»

Nosaltres creiem –nosaltres creiem–... (Veus de fons.) 
Senyor Corominas, no es posi nerviós, home. (Remor 
de veus.) Tranquil, que ja parlarà al final –ja parlarà 
vostè al final. Nosaltres creiem que ja que estem cons-
truint un nou país –que estem construint un nou país–, 
i tenim l’oportunitat de decidir quina és la demarcació 
territorial..., deixéssim enrere la província, que és una 
institució espanyola, i donessin suport a les vegueries. 
Estarem d’acord... (Alguns aplaudiments.) Nosaltres 
estem d’acord, senyor Bosch, a prendre de referència 
la seva proposta de vegueries, amb recompte únic, en 
lloc de les províncies. (Veus de fons.) Ja vindrà des-
prés, senyor Corominas, ja parlarà després, tranquil.

I respecte de les esmenes presentades pels diferents 
grups polítics, nosaltres el primer que volem manifes-
tar és que mai una llei que necessita dos terços per ser 
aprovada havia tingut tantes esmenes. No és normal. 
I, a més, una llei que es presenta sense l’element cen-
tral, sense el text electoral, sense el capítol electoral, 
sense el títol electoral. Què demostra això? Les pres-
ses, la rapidesa, no tant per fer una bona llei, sinó per 
complir un tràmit de portar-la al Ple del Parlament.

Per això, nosaltres presentem avui i hem fet l’exercici 
que no hem pogut fer a la ponència d’una esmena a la 
totalitat amb text alternatiu.

Votarem a favor de la proposta que fa també Inicia-
tiva per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. 
Votarem a favor de la proposta que fa el Partit Popu-
lar, perquè, en definitiva, també recull una part de la 
nostra proposta..., inicialment. I votarem en contra de 
la proposta de Ciutadans, amb pura lògica –amb pu-
ra lògica– que, si s’aprovés la proposta de Ciutadans, 
no permetria passar el tràmit del que és una proposta 
amb text alternatiu. Nosaltres volem que es pugui de-
batre al més aviat i al més ràpidament possible la llei 
electoral, que es prengui de referència, doncs, un text 
alternatiu.

I, senyor Corominas, finalment, m’ha dit vostè fins a 
la sacietat que la proposta de recompte únic no feia 
consens. Avui quatre grups parlamentaris presentem 
una proposta de recompte únic –perquè no vull con-
vertir-me en portaveu de la CUP fins que ells parlin. 
I dic quatre perquè els quatre som els que hem presen-
tat una esmena a la totalitat, i tots coincidim que ha 
d’haver-hi recompte únic. Senyor Corominas, cal que 
vostè s’ho faci mirar. El que no fa consens no són els 
grups d’aquesta cambra, sinó vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, hono-
rable vicepresidenta. Prenc la paraula per posicionar 
el Grup Parlamentari del Partit Popular català amb re-
lació a l’esmena a la totalitat amb text alternatiu que 
hem presentat a una proposició de llei que no ha estat 
presentada encara.

Però que..., en qualsevol cas, com hem començat per 
les esmenes, sí recordar que hi ha una proposició de llei 
presentada per quatre grups, i que un dels quatre grups 
també s’ha autoesmenat presentant una esmena a la to-
talitat amb text alternatiu, i que del que estem parlant 
és d’una llei electoral. I l’element fonamental i l’ele-
ment essencial d’una llei electoral és, sense cap mena 
de dubte, el sistema electoral. I la proposició de llei que 
ha arribat a aquesta cambra, fruit d’una ponència con-
junta, i de la qual..., per cert, senyor Bosch, nosaltres 
també no és que ens en sentim, sinó que també en som 
coresponsables; no només aquells que l’han signat, sinó 
que crec que tots els grups que han participat de la po-
nència..., som coresponsables d’aquest text –ens agra-
darà més o ens agradarà menys.

El que no hi ha en aquesta proposició de llei és, preci-
sament, un sistema electoral, una modificació del sis-
tema electoral. I creiem que queda d’una forma molt 
clara i molt nítida, es veu d’una forma molt clara i 
molt nítida, que en aquesta cambra, i amb relació al 
sistema electoral i a la llei electoral, hi han tres grups, 
tres tipus de grups.

Uns, els que afirmem rotundament que volem llei 
electoral amb sistema electoral, que són el Grup d’Ini-
ciativa, el Grup del PSC i el Grup del Partit Popular, 
que hem presentat unes esmenes amb text alternatiu, 
unes esmenes amb un sistema electoral determinat; 
amb variacions, però amb sistema electoral.

Hi han dos grups que, fonamentalment, el que no vo-
len és tocar el sistema electoral, que són Convergèn-
cia i Unió i Esquerra Republicana. I no volen tocar el 
sistema electoral perquè el que hi ha ja els va bé –ja 
els va bé. Segurament el fet que no hi hagi un sistema 
electoral en aquesta llei els permet a vostès anar dis-
cutint sobre si en aquestes eleccions que vostès volen 
plebiscitàries del 27 de setembre hi ha d’haver majo-
ria de vots o majoria de diputats. I les persones amb 
sentit comú es deuen preguntar: «Ah, que la majoria 
de diputats no es correspon amb la majoria de vots?» 
(Pausa.) Doncs, això és el que passa, efectivament: la 
majoria de diputats no es correspon amb la majoria 
de vots.

I no cal anar... Jo ja entenc que a Ciudadanos els agra-
di mirar-se les enquestes, perquè hi surten molt gua-
pos, no?, però no cal anar a les enquestes per veure la 
realitat del que és el sistema electoral actual. El Grup 
d’Esquerra Republicana té menys vots que el Grup del 
Partit Socialista. No cal anar a les enquestes, ho tenim 
aquí. I, en canvi, Esquerra Republicana té més dipu-
tats que el Partit Socialista; 99 i 2003, Partit Socialis-
ta, Convergència i Unió. A qui beneficia mantenir el 
sistema electoral de l’any 79? A aquells que avui apos-
ten per una llei electoral sense sistema electoral: Con-
vergència i Unió i Esquerra Republicana.

M’he oblidat de citar que hi ha una tercera tipologia 
de grup parlamentari que, francament, ens ha sorprès, 
que és el Grup de Ciudadanos, no? I, des d’aquest punt 
de vista, presentant l’esmena a la totalitat..., significa que 
no volen ni llei electoral, tot i que després el discurs és 
un altre de diferent. Y, señor Carrizosa, nosotros, mi-
ren, ya entendemos que quizás ustedes lo que quieren 
ser es la alternativa en las encuestas de Podemos. Si 
quieren realmente esto, ustedes ya hacen bien de tra-
bajar en los platós de televisión. Pero si ustedes de ver-
dad quieren ser algún día alternativa de gobierno de 
algo, harían bien –harían bien– también de presentar 
propuestas negro sobre blanco en los parlamentos en 
los que están representados.

I el Partit Popular hem presentat una proposta, i hem 
presentat com a proposta el model alemany, amb mati-
sos –amb matisos. Per què hem presentat el model ale-
many? En primer lloc, perquè l’hem defensat des de la 
primera ponència que hi va haver, fa dues legislatures. 
El vam continuar defensant en aquesta actual ponèn-
cia. Sempre amb la flexibilitat suficient per renunciar 
a aspectes i arribar a consensos –sempre. És més, hem 
matisat la proposta de sistema electoral alemany per 
poder arribar a consensos. Ho hem fet –ho hem fet.

Però, a més a més –i el senyor Bosch em dispensarà–, 
quan sentim que el president de la Generalitat, en seu 
parlamentària, diu estar disposat a donar suport a un 
sistema electoral com l’alemany, dius: «Home, Partit 
Socialista, Convergència i Unió i PP són gairebé els 
noranta vots, i, per tant, hi ha possibilitat d’assolir les 
dues terceres parts d’aquesta cambra necessàries per 
aprovar un model electoral.» Només cal que el Grup 
de Convergència i Unió demostri que efectivament 
el president està pel model alemany i no està pas per 
mantenir l’actual model, que és el que li permet tenir i 
li ha permès tenir al llarg dels anys unes determinades 
majories parlamentàries.

No entraré a les particularitats del model alemany. Jo 
crec que les coneixen: més proporcionalitat, recompte 
únic –és un element fonamental per corregir les dis-
torsions que presenta l’actual model. Mantenir la re-
presentació territorial. Tan clar i tan nítid com ho ha 
dit el senyor Corbacho: aquest model no significa re-
duir la representació de cap de les províncies –prenem 
les províncies com a circumscripció electoral, i des-
prés m’hi referiré més.

I preveiem un doble vot, amb 35 districtes electo-
rals. Per què no més?, per què no els 58 que proposa 
el Partit Socialista? Doncs, perquè, amb un Parlament 
de 135 amb 58 districtes uninominals, la probabilitat 
que apareguin escons sobrants i el nombre de diputats 
del Parlament hagi de créixer és molt superior que si 
agafem un nombre de diputats uninominals més pe-
tit. I per això proposem els 35 districtes uninominals, 
perquè l’altra proposta que vàrem fer en ponència, i 
que va durar deu segons, va ser la de reduir la cam-
bra de 135 a 109 diputats. Va viure, aquesta proposta, 
exactament deu segons, que és el que van trigar tots 
els grups parlamentaris a rebutjar aquesta proposta de 
reduir el nombre de diputats de la cambra.

Amb relació a la proposta que presenta Iniciativa per 
Catalunya Verds, ens hi trobem còmodes; en les línies 
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generals, en les línies bàsiques. Ens hi trobem còmo-
des. I n’hem parlat, a ponència, i ho hem dit, en ponèn-
cia. No és una mala proposta, ens sembla bona pro-
posta. Podríem discutir sobre l’actualitat o no de les 
vegueries, de les quals fa molts anys que parlem i no 
són. Ens és igual; no és que ens sigui igual o no ens si-
gui igual: ho podem salvar. Els elements fonamentals 
del sistema que proposa Iniciativa els compartim i hi 
donarem suport, a la seva esmena –hi donarem suport.

Ara, permetin-me també posar en evidència alguna 
contradicció. Desbloquejar les llistes, que pot quedar 
molt bé, però que segurament per a l’únic que pot ser-
vir és perquè entre els candidats d’un mateix partit hi 
pugui haver competitivitat i competència, més que no 
pas per donar oportunitats als electors..., el fet que di-
guin: «I, a més a més, per garantir la paritat, cremalle-
ra.» És incompatible desbloquejar llistes i imposar el 
sistema cremallera, perquè els electors triaran el que 
vulguin, i no pot obligar els electors a triar homes o 
dones. Per tant, és incompatible obrir les llistes o des-
bloquejar les llistes amb intentar buscar la paritat del 
conjunt.

Respecte a la proposta del PSC, hi estem perfectament 
d’acord –hi estem perfectament d’acord. És una pro-
posta que per nosaltres fa consens. És una proposta de 
mínims, de canvis mínims, però és una proposta que fa 
consens, corregeix la proporcionalitat, i, per tant, tam-
bé donarem suport a l’esmena que presenta el Grup So-
cialista.

Respecte de l’alternativa zero que presenta Ciutadans 
–perquè poden tenir bones idees, però en realitat és 
una alternativa zero–, el nostre grup no hi pot donar 
suport, precisament perquè es contradiu amb el que he 
dit al començament, que és la voluntat que hi hagi llei 
electoral, la voluntat que hi hagi un sistema electoral.

I, respecte de la resta de títols de la proposició de llei, 
ens en sentim tan coresponsables com que, en l’esme-
na alternativa que hem presentat, hem respectat tots 
els articles que van sortir de la ponència conjunta, tot 
i que no estem d’acord en alguns plantejaments, i al-
guns els expressaré, i, més que el desacord, segura-
ment la necessitat d’aprofundir en determinats aspec-
tes per assolir garanties.

Per exemple, respecte al vot anticipat, creiem que fan 
falta més garanties. No en tenim prou amb dir: «Bé, 
doncs, seran els secretaris dels ajuntaments...» No, no, 
creiem que és necessari que hi hagin garanties: com 
es votarà?, es votarà amb urna?, es votarà amb sobre? 
Qui serà el responsable de dur aquests sobres d’un 
ajuntament a un col·legi electoral? Qui vigilarà les 
quaranta-vuit o les vint-i-quatre hores del dia, dels sis 
dies que dura aquesta votació anticipada, aquest sis-
tema de votació? Qui en donarà fe? No només perquè 
el secretari pugui donar fe –que ho pot fer– dels actes 
propis de l’ajuntament, però no d’altres actes; ha de ser 
habilitat per la mateixa llei, com es fa amb els funcio-
naris de correus. Aquesta és la gran diferència.

O les urnes mòbils: si ja ens sembla una bona idea que 
hi hagi urnes mòbils per desplaçar-se no només on hi 
pugui haver una concentració de vots importants de 
persones que necessitin que l’urna vagi amb ells en 

comptes d’ells anar a les urnes. Perquè no es tracta 
aquí que puguin votar, doncs, tots els interns d’un cen-
tre penitenciari o tots els residents en un determinat 
hospital; la senyora Pepeta, que viu sola a casa seva 
i que no es pot moure, no té dret que li portin també 
l’urna? El vot és universal, i, per tant, s’ha de garan-
tir la universalitat dels drets. I, com li he dit de bro-
ma alguna vegada al senyor Bosch en ponència, ho-
me, si hem de portar les urnes on hi ha concentració 
de població, a Banyoles no cal hi que posem urnes, ja 
en tenim prou amb les de Barcelona. Oi que no seria 
just? Doncs, exactament igual d’injust seria preveure 
que a determinats centres puguin portar-s’hi urnes, i, 
en canvi, a la senyora Pepeta no se li pugui portar una 
urna perquè pugui votar.

Blocs electorals: a veure si ens entenem d’una vegada 
per totes. Amb la llei catalana, no estem modificant 
els princip... –ni ho estem fent ni ho podem fer–, els 
principis informatius que estableix la Llei orgànica 
de règim electoral general. Primera, perquè és bàsica; 
segona, perquè tampoc la LOREG imposa blocs. La 
responsabilitat dels blocs electorals és dels òrgans de 
direcció dels mitjans de comunicació públics; són els 
òrgans de direcció dels mitjans de comunicació pú-
blics els que tenen la responsabilitat de donar compli-
ment als principis que estableix la llei electoral, tant 
de l’Estat com la catalana. Per tant, són ells els que 
han de fer propostes que s’escapin dels blocs electorals 
i que permetin el dret a la informació de la ciutadania. 
Si algú es queda més tranquil dient: «En la llei electo-
ral catalana no preveiem els blocs.» Bé, doncs, que es 
quedi tranquil, però tampoc no ho preveu la llei espa-
nyola; preveu uns principis, s’ha de garantir el compli-
ment dels principis.

Candidats –per posar-ne més exemples, eh?–: els can-
didats d’una determinada circumscripció han d’estar 
censats en aquella determinada circumscripció. Per 
què? Per garantir l’arrelament en el territori. Doncs, hi 
poden haver moltes formes de garantir l’arrelament en 
el territori, no només el cens, no només la residència; 
pot ser el treball, poden ser moltes altres circumstàn-
cies. Per què limitar aquesta capacitat? Per què limitar 
aquesta possibilitat?

Sindicatura electoral. Ho vàrem dir en el debat de la 
ILP que vam veure en aquesta cambra: no estem d’a-
cord en el sistema paritari de la sindicatura electo- 
ral. Estem convençuts que és imprescindible que el 
nombre de magistrats sigui superior al nombre d’ex-
perts proposats pel Parlament –imprescindible. 
I aquest és un element, per nosaltres, absolutament 
cabdal.

I, havent acabat el temps, doncs, no podré exposar al-
tres discrepàncies, però sí que em deixaran que en faci 
com a mínim una: em sembla molt lamentable que hi 
hagi grups parlamentaris que presentin esmenes amb 
noms i cognoms únicament per fastiguejar la presi-
denta del nostre grup parlamentari.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.)
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La presidenta

Per fixar el seu posicionament té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, l’il·lustre senyor Roger Torrent.

Roger Torrent i Ramió

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, vostès creuen 
que després de trenta-cinc anys esperant aquest de-
bat, després que els ciutadans d’aquest país hagin estat 
esperant més de tres dècades aquest debat, el podem 
portar al terreny, al festival, diria jo, dels retrets? Vos-
tès creuen que després de trenta-cinc anys esperant el 
debat que avui fem aquí, podem anar al terreny de les 
recriminacions o del greuge? O encara diria més: de 
la demagògia? Precisament fer això va just en contra 
del que pretenem amb aquesta llei, que és reapropar la 
política a la ciutadania. L’espectacle de retrets i recri-
minacions, ja no del present, sinó del passat, no ajuda 
en absolut –no ajuda en absolut– a garantir allò que 
precisament volem garantir amb aquesta llei.

Hi ha dues maneres d’apropar-nos al text que avui tenim 
sobre la taula: una, destacant allò que ens allunya, allò 
que encara avui ens separa; l’altra és posant en valor 
allò que ens uneix, que ens apropa, que ja forma part 
del consens entre els grups, que forma part del con-
sens entre els grups i que és molt important. Es pot 
inten tar menystenir, es pot intentar fer veure que no 
són avenços, es pot intentar fer veure que amb això 
no ens equiparem a les millors democràcies euro pees, 
però el fet és que són importants avenços, que van 
molt enllà, molt més enllà de la resta de legislacions 
de l’Estat espanyol, i que, com deia, ens igualen a les 
millors democràcies europees.

Són eines. Aquesta llei ens dotaria d’eines, d’instru-
ments, per garantir aquells principis que les lleis elec-
torals de les millors democràcies europees també 
blinden. Per exemple, més transparència; més transpa-
rència en tot el procés, no només de portes enfora, no 
només en el procés estrictament electoral, sinó també 
més transparència de portes endins als partits, per sa-
ber com s’han escollit els candidats, en quin procés 
de participació interna els partits han escollit els seus 
candidats i candidates.

Foment de la participació, amb vot remot, amb ur-
nes mòbils, sí –amb urnes mòbils–, que permetin que 
aquella gent que ara té dificultat de desplaçar-se als 
col·legis electorals puguin votar. Això, evidentment, 
facilita la participació. També facilita la participació 
ampliar el vot anticipat als ajuntaments de cada muni-
cipi, de cada un dels municipis del nostre país, poder 
votar la setmana abans del dia de les eleccions. Això 
facilita la participació, això ens iguala amb Europa.

També més retiment de comptes; retiment de comp-
tes dels representants i les representants que seiem en 
aquests escons de cara a la ciutadania que ens ha esco-
llit, amb control de programa, a través de la sindicatu-
ra electoral, però també a través dels mitjans públics.

Llistes desbloquejades, llistes que ens permetin eme-
tre vot preferencial, i, per tant, poder canviar l’ordre 
que els aparells dels partits determinin en una llista 

electoral. No hi ha cap altra realitat a l’Estat espanyol 
que avui tingui llistes desbloquejades. I això es pot 
menystenir, hi insisteixo, però és un gran avenç, un 
avenç que volem aconseguir.

O, com deia ara, últimament, el senyor Rodríguez, 
que els candidats i candidates hagin d’estar empadro-
nats a la circumscripció on viuen. Sembla de lògica, 
de pura lògica. Sembla de pura lògica que els candi-
dats visquin allà on es presenten, allà on volen repre-
sentar el territori, per estalviar-nos espectacles com 
els que hem vist darrerament amb les llistes electorals 
fantasma. Aquest també és un avenç que introdueix la 
llei. Amb més règim, també, d’incompatibilitats; in-
compatibilitats polítiques, però també incompatibili-
tats professionals.

I l’eliminació dels blocs electorals, un debat, un ele-
ment que hem anat arrossegant campanya rere cam-
panya, elecció rere elecció, i que ara, finalment, su-
perem. Si aprovem aquesta llei, superem el règim dels 
blocs electorals, i ja no primarà la proporcionalitat, 
com diu la LOREG, sinó que allò que primarà serà 
l’interès informatiu.

També hem avançat i avançarem molt en el control i 
la limitació de la despesa, no només perquè hi intro-
duïm el mailing únic, no només perquè hi introduïm la 
tramesa única de publicitat, sinó perquè hi introduïm 
aquells criteris que la Sindicatura de Comptes ens ha 
marcat com a imprescindibles per limitar i controlar 
la despesa de les campanyes electorals.

I, finalment, l’altre gran element que introdueix aques-
ta llei: la creació de la sindicatura electoral pròpia. 
Som l’única comunitat –ho deia el senyor Bosch– que 
no disposa de sindicatura electoral pròpia. Per tant, el 
que és una anomalia és la situació actual; el que seria 
normal i desitjable és que els catalans i les catalanes 
tinguessin la sindicatura electoral pròpia.

Instruments, tots aquests, i molts d’altres que conté 
aquesta proposició de llei, que, en definitiva, moder-
nitzen el sistema, modernitzen la nostra democràcia, 
ajuden a allò que realment hem de pretendre no només 
amb aquesta llei, sinó amb tots aquells instruments 
que afavoreixen la participació ciutadana, la participa-
ció dels nostres conciutadans, que és la regeneració de-
mocràtica. Amb aquesta llei, evidentment, el que vo-
lem aconseguir és millorar la regeneració democràtica.

Per tant, posem-ho en valor. Posem en valor allò que ja 
ens apropa avui, allò que ja és consens i que modernitza 
–i molt– el sistema. I és cert que no hi ha títol III; no hi 
és, el títol III, no hi ha sistema electoral. A la proposta 
que tenim avui sobre la taula –és veritat– no hi ha sis-
tema electoral. Però precisament no hi és perquè aquest 
exercici que, d’alguna manera, hem pogut fer avui..., que 
és que cada grup polític, cada grup parlamentari, cada 
partit, pugui proposar el seu sistema, i, per tant, les seves 
aspiracions, el seu model de sistema electoral, a través 
–espero que també ho podrem fer– de les esmenes parci-
als que vindran a partir d’ara.

Un sistema electoral, un model electoral que ha de te-
nir dos principis rectors bàsics: el primer, la propor-
cionalitat, evidentment. No només perquè la nostra 
història política recent així ho encamina, no només 
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perquè estem convençuts que un sistema proporcional 
representa millor la pluralitat del país, sinó també per-
què és un mandat estatutari: l’Estatut determina que 
ha de ser un sistema proporcional. Per tant, com no 
podria ser d’altra manera, evidentment, un dels grans 
principis d’aquest sistema ha de ser la proporcionalitat.

Però, també, l’altre gran eix, l’altre gran element fo-
namental que no podem obviar és la territorialitat, la 
realitat del país: la realitat demogràfica, la realitat so-
cial, la realitat també territorial és la que és. I per pre-
servar aquesta realitat, per fer-la patent no només en 
el sistema electoral, sinó aquí, en aquests escons, cal 
preservar també la territorialitat.

Per tant, ha de ser compatible la proporcionalitat –i tant 
que sí– amb la territorialitat. Ha de ser compatible que 
tendim al fet que hi hagi menys disparitat entre per-
centatge de vots i percentatge d’escons, però, alhora, 
que els escons que estan aquí representats representin 
el conjunt del territori. I no només per una qüestió nu-
mèrica, de si toquen tants o tants altres escons a una 
determinada circumscripció o l’altra, sinó també per-
què a l’hora de decidir, a l’hora de prendre decisions, 
es tindrà en compte tot el territori, i no només allà on 
hi ha el graner de vots, no només allà on hi ha la major 
concentració de persones.

Per tant, proporcionalitat –i tant que sí–, però també 
territorialitat. I ja reconeixem que no és fàcil trobar un 
equilibri entre els dos principis. No és senzill trobar un 
punt de síntesi entre aquests dos grans eixos. Nosaltres 
pensem que hi ha una possibilitat, que segur que no és 
perfecta, segur que no és l’òptima; de fet, no existeix el 
sistema perfecte, no existeix el sistema idoni, no exis-
teix el sistema que no tingui vicis. Però pensem que 
una bona síntesi a l’hora de fer compatibles proporcio-
nalitat i territorialitat era el sistema que proposaven, el 
2007, els experts. Uns experts, cal recordar-ho, propo-
sats pel conjunt de grups parlamentaris de la cambra en 
aquell moment; per tant, proposats pel conjunt de sen-
sibilitats polítiques i aspiracions sobre la llei electoral 
que en aquell moment –i en gran part avui, encara– hi 
havien representades en aquest Parlament.

Per tant, ja era un punt de síntesi, però també era un 
punt de consens, de consens de diferents perspectives. 
I aquest és el model que nosaltres, d’alguna manera, 
hem posat sobre la taula, perquè ens sembla que és un 
bon punt de trobada, que és un bon punt de consens, 
que és un bon punt per fer compatible, hi insisteixo, la 
proporcionalitat amb la territorialitat. Si no tingués-
sim en compte aquests dos eixos, aquests dos grans 
principis, el sistema seria coix.

I, hi insisteixo, deia que no és fàcil –segur– trobar aquest 
equilibri. I nosaltres estem disposats a treballar aques-
ta proposta, a treballar les diferents propostes, sense 
menystenir-ne cap ni una: ni les que d’alguna manera 
s’han aportat durant la ponència, ni les que no s’han 
aportat –perquè no s’han dit, perquè no s’han fet pro-
postes, però que d’alguna manera hem intuït que al-
gun grup parlamentari podia proposar–, ni les que 
avui es debaten. Estem convençuts que podem trobar 
aquest consens, i que allò que tenim ja acordat, que és 
molt i que va molt enllà, no ho deixarem perdre, i, per 

tant, que tots aquells elements que avui modernitzari-
en el sistema els podrem retenir, els podrem aprovar, 
perquè trobarem aquest encaix i aquest equilibri.

Mirin, els politòlegs tenen un debat acadèmic sobre si 
un sistema electoral genera un determinat sistema de 
partits o si, a la inversa, un sistema de partits deter-
minat i ja consolidat és el que acaba condicionant el 
sistema electoral. De fet, és una dicotomia, un debat 
que ens transporta a un altre debat, que és si el sistema 
electoral canvia la cultura política o si la cultura políti-
ca d’un país és el que acaba determinant quin sistema 
electoral acaba triant o s’acaba dotant per ella mateixa. 
Sigui com sigui, tant si allò que avui posem sobre la 
taula ajuda a determinar una determinada cultura com 
si allò que avui està sobre la taula, el debat que estem 
tenint avui, és fruit d’una determinada cultura que ens 
precedeix, el que està clar és que allò que fem a partir 
d’ara, allò que aprovem, i no només allò que aprovem, 
sinó com ho aprovem, determinarà si realment tenim 
vocació, tenim voluntat i tenim determinació de canvi-
ar i millorar la cultura política del país.

No podem anar amb retrets, després de trenta-cinc 
anys. No podem caure en les recriminacions, després 
de més de tres dècades esperant aquest debat. De fet, 
és el senzill, el «tu més»: «Si no s’ha aprovat la llei fins 
ara, és perquè vosaltres no heu volgut»; «Si no s’ha 
aprovat un determinat sistema, és perquè vosaltres feu 
càlculs electorals i us donen un, o dos, o tres, o quatre, 
o cinc, o més diputats dels que teniu ara.» Això, de fet, 
és el senzill, perquè projectem en els altres allò que no 
som capaços d’afrontar. Afrontem-ho. Afrontem que 
ens cal un sistema electoral i que haurem de renunciar 
tots a una mica del nostre plantejament inicial. Tots. 
Nosaltres també estem –hem d’estar– disposats a re-
nunciar, disposats a fer renúncies per tal, hi insisteixo, 
de regenerar el nostre sistema polític, que això és, al 
final, el que volem amb aquesta llei.

Tenim, per tant, els propers dies, les properes setma-
nes, l’oportunitat de posar-nos d’acord i de fer que ai-
xò d’avui no sigui només una anècdota, i que final-
ment siguem capaços d’aprovar la llei electoral de 
Catalunya. Perquè hem avançat prou, hem avançat 
molt, hem aportat moltes millores al sistema perquè 
ara les deixem perdre; l’única manera de posar-les en 
valor és aprovant la llei.

Per tant –i deixin-m’ho dir amb tota la humilitat i la mo- 
dèstia del món–, els propers dies ens hi juguem en bo-
na part la dignitat del Parlament de Catalunya; ens hi 
juguem el prestigi d’aquesta cambra; ens hi juguem 
que realment, als ulls de la ciutadana, siguem cre-
ïbles a l’hora de dir que el que volem és canviar les 
regles del joc precisament per enfortir la democràcia. 
Ni retrets, ni recriminacions, ni vista al passat; vista al 
futur. I siguem capaços que, allò que ja hem aconse-
guit, posar-ho en valor aprovant la llei. Segur que amb 
aquests plantejaments ens posarem d’acord en el millor 
sistema electoral del país, no el millor sistema electo-
ral teòric o sobre el paper, sinó el millor sistema elec-
toral per al nostre país.

Gràcies.

(Aplaudiments.)
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La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor Quim 
Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, bon dia. Alguns preàmbuls i alguns aclariments. 
La CUP crec que ha estat un dels pocs partits o dels 
grups parlamentaris que no ha presentat esmena a 
la totalitat. Nosaltres havíem entès que en ponència 
acordàvem que venia a debat a ple, i, per tant, els mo-
dels electorals, els sistemes electorals que cadascú 
proposava, entraven en esmenes a l’articulat. Així ho 
farem, òbviament; tenim les nostres pròpies propostes 
i la nostra pròpia aportació a fer. Però, finalment, s’ha 
produït un encadenament de sortides, de focs d’artifi-
ci, o sigui, de portar-ho tot, diguéssim, en forma d’es-
mena a la totalitat, amb les seves raons o el que sigui, 
que nosaltres no hem compartit.

Nosaltres, des del principi que entrem en aquest Par-
lament com a grup parlamentari i som conscients que 
tenim tres diputats, som –si us hi heu fixat, ara que el 
debat està entorn de la proporcionalitat– el grup parla-
mentari que més perjudicat queda per l’actual sistema 
electoral. Ara, momentàniament, diguéssim, nosaltres 
hauríem de tenir cinc diputats; ens haurien permès 
anar a moltes més comissions i fer molta més feina 
parlamentària de la que hem fet ara mateix, que amb 
tres diputats no hem pogut abastar ni una tercera..., 
ni una meitat de feina del que ens correspon com a 
grup parlamentari, per una qüestió de temps. Per tant, 
de perjudici en podem parlar en primera persona, al-
menys en aquesta legislatura.

Però, amb molt pessimisme i amb molt escepticisme, 
vam iniciar els treballs del principi de la legislatura 
de la llei electoral, per una qüestió molt bàsica: el cur-
rículum de treballs de la llei electoral fets en aquest 
Parlament i els seus, diguéssim, resultats en res, en 
no-res, ens alertaven que probablement tornava a en-
callar-se o tornaria a encallar-se. Però, a més a més, 
tenint tres diputats, molt poc hi tenim a aportar, en pes 
de vots, a una votació que requereix dos terços i que, 
per tant, requereix la suma de grans partits, no pas de 
tres diputats. Aquesta ha estat la nostra actitud, i, per 
tant, de cert escepticisme i pessimisme des del prin-
cipi.

Només hi ha un grup en aquest Parlament pel qual ha 
de passar sí o sí en aquesta legislatura la llei electo-
ral, que és Convergència. Sense Convergència, no hi 
ha llei electoral, perquè no hi ha cap..., o sigui, perquè 
bloqueja els dos terços, diguéssim, bloqueja o és clau 
per fer els dos terços. Cap altra suma dóna dos terços 
si no hi ha Convergència, perquè té més d’un terç dels 
escons. Per tant, aquesta també era una alerta. Això 
no sé si serà igual a la propera legislatura, i potser fa-
cilitarà un canvi, la llei electoral, en la propera legisla-
tura, o no; però, en tot cas, en aquesta és així, que era 
una altra dada que volia deixar molt clara.

La proposta que va fer Convergència de model ale-
many, circumscripcions uninominals, etcètera, a nos-
altres no ens agrada. No ens va agradar des del prin-

cipi, perquè personalitza molt la política, i nosaltres 
tendim a col·lectivitzar la política, a evitar personalis-
mes; la personalitza molt en el candidat de la circums-
cripció territorial, i reforça els partits majoritaris i els 
atorga una sobrelegitimació pel fet de ser diputats de 
la cambra, però, a més a més, diputats d’un territo-
ri. I això, en un moment on es fragmenta el vot, es 
fragmenten els grups parlamentaris –la gent està es-
collint entre moltes opcions–, assignar a un sol partit 
la representació d’un districte uninominal, doncs, és 
sobrelegitimar injustament unes formacions polítiques 
majoritàries per sobre de les altres. Aquesta era la nos-
tra posició.

Deia que aquest debat de la llei electoral és històric, 
fa molts anys que s’arrossega; no teníem gaires espe-
rances que en aquesta legislatura es canviés. Crec que 
s’ha avançat prou, però encara hi ha molts esculls a 
desbloquejar. I ha estat històricament bloquejat per 
una disputa d’escons, que, en aquesta cambra –ho sen-
to molt–, en els debats que hi ha hagut, ha tornat a sor-
tir: la disputa d’escons, el càlcul, la calculadora de: «Si 
tinguéssim...» Nosaltres no hem volgut, des del prin-
cipi, orientar la nostra posició global, és a dir, els nos-
tres principis, la nostra lectura d’on s’encabeix la llei 
electoral, entorn d’un càlcul. I tenim raons per fer-ho: 
nosaltres tindríem cinc diputats, si el sistema fos dife-
rent. És més, és probable que, a la següent legislatu-
ra també..., si el sistema fos proporcional, en tindríem 
més del que ens assignen algunes de les enquestes.

Però aquest no havia de ser el criteri pel qual esta-
blir les reflexions, sinó que la reflexió era bastant més 
grossa, era bastant més important que un càlcul de 
calculadora sobre quants escons li pertocarien a ca-
dascú segons com s’organitzessin els escons i la seva 
proporcionalitat. Estem dins d’una crisi enorme i his-
tòrica, com en trenta-cinc anys no s’havia vist, de le-
gitimitat de les institucions democràtiques, que no no-
més afecta la llei electoral, però la llei electoral també 
en forma part, de la possible continuació d’aquesta 
crisi, o solució o, en tot cas, reconducció d’aquesta cri-
si de legitimitat democràtica de les institucions.

I, davant d’aquesta crisi, hi ha dues opcions o tres. Una 
és l’immobilisme: «Ja ens està bé, la crisi de legitimi-
tat: no acaben de funcionar, la gent no se les creu, però 
ja ens està bé.» Això, òbviament, és molt poc intel·ligent 
per part de tothom. Hi ha una segona opció, que és «re
generem la democràcia»; és una paraula que s’utilitza, 
la utilitzem tots, però stricto sensu el que significa és 
«corregim-ne aquelles petites disfuncions que hi estan 
donant poca credibilitat i tornem a situar l’ordre de les 
coses». O la proposta que nosaltres entenem que por-
ta automàticament aquesta crisi, que és a radicalitzar 
la democràcia: més drets democràtics; més capacitats 
d’intervenció, de sanció, de control de la ciutadania so-
bre els poders públics; més capacitat, sobretot, i un re-
torn, sobretot, de la capacitat sobirana dels ciutadans de 
prefigurar, de decidir, d’intervenir en política i en les 
decisions que els afecten a ells. És a dir, radicalitzar la 
democràcia via accés...

I això no només té a veure amb la llei electoral. Té 
a veure amb molts altres principis que nosaltres, en 
aquesta legislatura i en aquest context polític, ens hem 
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marcat com a guia de treball i guia de defensa i d’ar-
gumentació política: el principi de màxima incidència 
de la ciutadania en les institucions. I això té a veure 
–i vam fer propostes en aquest sentit a la nostra pro-
posta de llei electoral– amb, per exemple, comptabi-
litzar els vots en blanc mitjançant els escons en blanc; 
amb comptabilitzar l’abstenció, que ha estat una cons-
tant a la nostra trajectòria electoral durant trenta anys 
en aquest país. La incidència de l’abstenció, que no 
pinta res –no pinta res–: aquí hi ha tants diputats hi 
hagi 40 per cent d’abstenció, 60 per cent d’abstenció 
o 30 per cent d’abstenció, i per això proposàvem un 
parlament acordió. És a dir, en definitiva, tot de mesu-
res que intenten tractar els ciutadans com a adults, no 
com a menors, i, per tant, donar-los no com a súbdits, 
sinó com a..., el vot i la ciutadania com a màxima ex-
pressió de la democràcia.

Un altre principi, que és el de la màxima participació 
de les classes populars. És a dir, sistemes molt com-
plexos fan que les classes populars participin menys. 
En general, l’abstenció prové sobretot de les classes 
populars, aquelles que treballen i sustenten l’economia 
i el pes del país, però aquelles menys informades, amb 
menys possibilitats d’intervenir i que normalment es 
veuen més distants del sistema polític. És clau, doncs, 
fer participar com més gent, millor; per tant, com més 
classes populars, millor. I això té a veure amb ampliar 
facilitats de vot –algunes s’han anat relatant aquí i al-
gunes s’han incorporat en la proposta que hi ha ara so-
bre la taula–, però també proposàvem ampliació de la 
jornada electoral, millorar el vot anticipat –que sí que 
hi està incorporat–, un sistema senzill i clar.

I, sobretot, cal esmentar sempre que continuem deixant, 
verbigràcia de l’Estat espanyol, al voltant de 800.000 
persones que viuen, treballen, paguen els seus impos-
tos i comparteixen escola, carrer i veïnatge amb nosal-
tres, fora del sistema electoral, per bé d’un apartheid. 
Això sí que modifica els escons –això sí–, molt més 
que la proporcionalitat del vot. Això sí que modifica 
els escons, que en aquesta cambra hi hauria d’haver 
quinze o vint escons més que pertanyen a la població 
immigrada que fa cinc, deu, quinze anys que viu aquí 
i que no té dret a votar, ni a opinar, ni a ser escolli-
da representant electa. Això sí que hauria de ser una 
preocupació central. Això, a altres partits que només 
es disputen escons, que només volen mirar a veure si 
rapinyen un, dos, tres escons més, això sí que no els 
preocupa. I això no ha estat mai posat sobre la tau-
la, i aquest és un apartheid polític en tota regla, eh?, 
perquè al principi de la immigració encara podíem dir 
que s’havien..., vull dir, que estaven arribant i això, 
però ara ja fa deu, quinze anys que estan aquí, que pa-
guen impostos, que tenen permisos de treball estables, 
etcètera, però no tenen dret a opinar, a votar ni a ser 
votats. Apartheid polític.

També el principi de l’ampliació de la democràcia a 
moltes més institucions. I això ja no tenia a veure amb 
la llei electoral, però parlàvem i enteníem clau i estra-
tègiques en aquesta crisi de legitimitat de les institu-
cions democràtiques la Llei de consultes, suspesa per 
l’Estat espanyol; l’elecció del síndic de greuges i dels 
síndics locals, una elecció directa, igual que d’altres 

figures representatives o altres figures clau del nos-
tre sistema institucional, l’elecció fins i tot d’elements 
dins de la carrera judicial, dels magistrats, etcètera, 
per democratitzar una institució que alguns conside-
ren que és mano de santo, vull dir que tot ho soluciona 
i que és imparcial. Disculpeu que els que estem a baix, 
diguéssim, vegem, en el sistema de justícia de classe 
de l’Estat espanyol..., en els seus magistrats hi vegem 
també elements de classe, que tenen opinió pròpia i 
l’apliquen a les seves decisions judicials en el dia a dia.

I tot el que tenia a veure amb estendre el que nosal-
tres hem incorporat en el codi ètic, que enteníem que 
eren mesures necessàries que aspiren a limitar el po-
der polític i a assemblar-lo molt més al quotidià dels 
ciutadans que diuen representar: reduir sous, que per-
metria ampliar diputats sense augmentar-ne el cost, i, 
per tant, ampliar pluralitat i representativitat de la po-
blació. Reduir sous ho hem proposat en cada pressu-
post que s’aprova del Parlament, amb la negativa més 
o menys unànime de tothom. No trobem gens normal 
que el nostre portaveu del grup parlamentari cobri sis 
mil euros; no sé què n’ha de fer, de sis mil euros. I ente-
nem que hi ha una minoria que ve de casa bona que ho 
requereix, però no sé si el país es pot permetre mante-
nir tanta gent de casa bona amb els diners públics.

Restringir els mandats, limitar els mandats; obligar a 
la rotació de càrrecs; lleis molt estrictes quant a les in-
compatibilitats de càrrecs, i, sobretot, posar restriccions  
molt fortes en les portes giratòries, eh?, en allò de ve-
nir del sector privat, passar pel sector públic i decidir 
coses que tenen a veure amb aquell sector privat, i tor-
nar al sector privat. Totes aquestes coses, per nosal-
tres, eren importants en aquesta crisi de legitimitat per 
avançar cap a la radicalització de la democràcia.

Bé, hi ha bloqueig en el sistema electoral. A nosaltres 
hi ha mesures que no tenen a veure amb el sistema 
electoral que ens sembla correcte que s’estiguin pre-
nent. El que és veritat, i això ho deia el Celestino, que 
algunes d’elles..., no veiem la necessitat d’haver de fer 
una llei electoral catalana per incorporar-les-hi; algu-
nes d’elles poden entrar dins del mateix decret de con-
vocatòria, poden ser fruit simplement de l’acord dels 
partits polítics o tenen a veure amb altres decisions. 
No hi veiem exactament, en totes elles, la necessi-
tat d’elaborar una llei electoral pròpia de Catalunya. 
A nosaltres la urgència històrica de no haver-la fet du-
rant trenta-cinc anys no ens persegueix, no és cap ver-
gonya. I això de la dignitat del Parlament tampoc ho 
veiem exactament així. La crisi és molt més bèstia que 
anar buscant..., la crisi de legitimitat de les institucions 
democràtiques és molt més bèstia, molt més àmplia, 
que no pas només la dignitat del Parlament de Catalu-
nya per no tenir una llei electoral pròpia, quan ja en té 
una que més o menys funciona, que compleix les fun-
cions bàsiques, vaja.

Els blocs electorals; nosaltres estem absolutament d’a-
cord a eliminar els blocs electorals i fer prevaldre el cri-
teri periodístic d’informació entorn de les campanyes 
electorals i més enllà. En el que sí que estem d’acord és 
que algun tipus d’organisme compti i recompti, en mit-
jans públics, però sobretot en els mitjans privats, quins 
partits i quant de temps tenen d’audiència en aquests 
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mitjans privats, sobretot, eh?, perquè són els que estan 
decidint ara mateix, estan manipulant fins i tot l’opinió 
pública i la fan oscil·lar d’una banda a l’altra, i el vot en 
les enquestes –d’una banda a l’altra. I, òbviament, hi ha 
partits que directament estem vetats en aquests mitjans 
privats que no respecten absolutament cap tipus de cri-
teri periodístic.

I això ens preocupa, perquè els blocs electorals en re-
alitat provenen dels anys vuitanta, de quan hi havia un 
canal públic, gairebé, o dos canals públics, i un siste-
ma molt partitocràtic. Però la societat ha canviat radi-
calment: ni la partitocràcia és acceptada com a únic 
criteri ni hi ha un sol canal públic, sinó que bàsica-
ment la gran audiència se l’enduen canals privats, en 
mans, tots ells, de la banca. Que és un element, és un 
actor polític clau, la banca, perquè li va tot, en qui gua-
nya les eleccions: li va continuar forrant-se o entrar en 
sistemes de justícia social que li impedeixin continuar 
forrant-se com fins ara. Per tant, necessitem aquest 
control, recompte del minutatge, per almenys tenir 
clar quins mitjans respecten la pluralitat i quins no.

A nosaltres, llistes cremallera per garantir al màxim 
possible la paritat de gènere ens semblen perfectes; la 
tramesa conjunta ens sembla perfecta; la limitació de 
despesa de campanya, també; la transparència en els 
ingressos i l’origen d’aquests ingressos en els partits, 
també, i totes les mesures necessàries per restringir la 
vergonya que són les llistes fantasma –la vergonya que 
són les llistes fantasma.

Però en models també farem les nostres propostes, quan 
toqui –no sé si tornarà a ple–; en models de sistema 
electoral, farem les nostres propostes. I, bàsicament, 
nosaltres podem compartir en bona part el principi pel 
qual s’articula el sistema electoral d’Iniciativa; hi te-
nim algunes esmenes a fer. Però, bàsicament, veiem 
que es pot articular al voltant de dos sistemes electo-
rals: un que en diem «holandès adaptat», i l’altre, «ale-
many modificat», per no dir també «adaptat».

En l’alemany modificat, proposaríem que noranta es-
cons d’aquest Parlament fossin preassignats per terri-
tori, per vegueries, per les vuit vegueries –les set de la 
llei més el Penedès–, i quaranta-cinc, per llista nacio-
nal: les disfuncions que es produïssin les corregirien 
els quaranta-cinc escons per llista nacional. I tot això, 
òbviament, amb recompte únic, és a dir, per circums-
cripció única, en l’assignació de diputats per partit. 
Noranta escons per vegueries, quaranta-cinc per llis-
ta nacional, que servirien per corregir les desproporci-
ons que els territoris poguessin donar, per tal de tenir 
un parlament que respectés la proporcionalitat abso-
luta, amb circumscripció única, amb recompte únic.

O un holandès adaptat, que és repartiment dels es-
cons per partits segons circumscripció única, però que 
l’origen dels diputats provingués, amb desproporció 
en favor del territori, de les vuit vegueries, respectant 
més o menys la desproporció territorial que hi ha ara 
mateix, de tal manera que d’on vénen els diputats afa-
voreix el territori, però quants escons té cada partit és 
d’acord amb el pes que té cadascun d’aquests partits.

Són els dos sistemes electorals amb els quals treba-
llem nosaltres per intentar casar proporcionalitat i ter-

ritorialitat, que totes dues són importants, que és pos-
sible. I demanem un esforç suplementari per poder fer 
possible que hi hagi un canvi en la llei electoral, una 
ampliació dels drets democràtics i un major respecte 
al vot com a instrument d’intervenció en la política, un 
dels pocs que té la ciutadania.

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, senyora presidenta. Si ens contestem 
a dues preguntes, trobarem el camí. Una: ens podem 
permetre en aquesta legislatura no aprovar una llei 
electoral pròpia a Catalunya? No. Ens podem perme-
tre aprovar una llei electoral pròpia a Catalunya sense 
fer casables la proporcionalitat i la territorialitat? No, 
perquè seria antiestatutari.

I, per tant, amb la humilitat del vot, eh?, que serveix 
de poc, els volia comentar que vostès han fet, els po-
nents de la llei, una gran feina. Si donéssim per bona 
la feina feta, ens quedaria acordar la mixtura del sis-
tema electoral: hi ha la proposta de la comissió d’ex-
perts del 2007; la proposta del model holandès, d’Ini-
ciativa; la proposta del model més o menys alemany, 
del Partit Popular, i la nova proposta, també mixtu-
ra, del Partit Socialista i els comentaris que ara feia la 
CUP. Trobarem l’acord, el trobarem; l’hem de trobar. 
L’hem de trobar, perquè, si no el trobem, aquest Par-
lament, no: cadascú de nosaltres haurà fet el ridícul. 
I haurem malmès una responsabilitat històrica, perquè 
estem també en una transició cap a la credibilitat de 
les institucions.

Jo voldria afegir-hi un tercer debat –em sembla– relle-
vant: desbloquegem llistes, fem vot preferent a perso-
nes. Té pros i contres, és veritat, tot té pros i contres, 
però aquest és un tercer element.

No formo part de la ponència, vostès ho saben, perquè 
el Reglament no m’ho permet, però crec que de de-
bò hem de trobar..., perquè, si no, tornem a incomplir 
l’Estatut. Portem trenta-cinc anys. Avui només els de-
mano, em demano –em demano– que mirem la palla 
al nostre propi ull, eh?, i estiguem a l’alçada d’aquest 
moment del país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, l’il·lustre senyor Lluís Maria Coro-
minas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé; molt bon dia, senyora presidenta, senyora vicepre-
sidenta. Primer de tot, començar com ha començat el 
company Jaume Bosch, amb l’agraïment a tots els que 
han fet possible que avui puguem fer aquest debat a 
la totalitat, a tots els que han fet possible que anéssim 
treballant perquè avui hi hagués un text bàsic que ens 

Fascicle segon
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serveixi per tirar endavant aquest debat a la totalitat. 
I, per tant, agrair-ho no només als ponents, sinó també 
als tècnics, als experts, a tota la gent que hi ha treba-
llat durant tots aquests anys, i que, d’alguna manera, 
doncs, avalen aquest primer debat.

Rebatre, d’entrada, això de les presses, i que és un text 
que ha arribat després d’una pressa d’última hora. Jo 
els en faig memòria: el 2007, la comissió d’experts; a 
la novena legislatura va haver-hi setze reunions de la 
ponència de la llei electoral, i aquesta legislatura hi ha 
hagut trenta-cinc reunions de la ponència. Si algú no 
ha vingut o no hi ha estat atent, en tot cas, és la se-
va responsabilitat, però els que sí que hi hem anat i 
hem volgut treballar perquè avui estiguem aquí n’es-
tem molt orgullosos, d’aquest text, en positiu. I, per 
tant, vull, d’alguna manera, posar en valor la feina feta 
per diputats i diputades, per tècnics de tots els partits i 
també pels experts i els compareixents que hem tingut 
durant aquests anys, perquè avui tinguem un mínim 
comú denominador, que no teníem i que avui tenim. 
I, per tant, no passem per alt aquest primer aspecte, 
perquè és important.

I, per tant, aquestes trenta-cinc reunions sí que han 
servit. Aquestes trenta-cinc reunions s’havien d’aca-
bar abans d’aquest període de sessions, ho sabíem. 
I, per tant, sí que és cert que els darrers dies el que 
vam fer va ser concretar-ho. I tots els debats previs 
que vam tenir, ja amb tots els punts que els experts ens 
van lliurar en el seu document, tots els debats que vam 
posar sobre la taula en la novena legislatura i aquesta 
legislatura, al final s’havien de concretar. I el que hem 
fet és posar-los negre sobre blanc.

En segon terme, mai havíem arribat fins aquí, i, per 
tant, com deia ara la diputada Geli –que li agraeixo 
el to de la seva intervenció–, ara ho hem de rematar, 
això. Ara hem d’arribar fins al final. No podem que-
dar-nos només en aquest debat a la totalitat.

I per fer una mica de resum inicial dels punts que ho 
avalen..., s’han ja esmentat, alguns d’ells, però, en tot 
cas, és important que en fem esment. D’una banda, les 
incompatibilitats, lligades al tipus retributiu dels dipu-
tats; és un debat que ningú s’havia atrevit a fer durant 
tots aquests anys, que l’hem posat sobre la taula i el 
podem acabar de perfeccionar ara, les properes set-
manes. Però, evidentment, a igual dedicació, igual re-
tribució, i també que quedi clar el règim d’incompati-
bilitats.

El tema, també, de la transparència: declaració d’ac-
tivitats i béns, que també hi hem treballat prou en la 
Llei de transparència i també en la llei electoral.

Tot el que és autogovern, amb la sindicatura electoral 
pròpia: no dependre de la Junta Electoral Central, amb 
tots els matisos que calgui. I al final vam optar pel tres 
i tres, que a alguns no els agrada, però, en tot cas, va 
ser el que va fer consens en comissió, en ponència, i 
que, evidentment, ens dota d’un sistema propi a l’hora 
de tenir control sobre el procés electoral i els recursos 
que puguin haver-hi.

També el tema dels blocs informatius, suprimir-los, su-
perar-los –la paraula que es vulgui emprar–, ha estat un 

llarg debat. El que hem fet, sobretot, no és tant supri-
mir des de Catalunya allò que diu la llei estatal i que 
és d’aplicació directa, sinó donar arguments a qui ho 
hagi d’interpretar perquè es puguin superar definitiva-
ment els blocs electorals, i, per tant, l’interès informa-
tiu com a eina bàsica, com a principi bàsic per superar 
aquesta interpretació de proporcionalitat que tradicio-
nalment havia fet la Junta Electoral Central i que ara 
ha començat a obrir una mica. I, per tant, aquí hi estem 
tots d’acord. I el que hem donat són elements de segui-
ment a la sindicatura electoral i al mateix CAC, i tam-
bé, doncs, un criteri bàsic que la llei estableix, que és 
l’interès informatiu.

També la rebaixa del cost electoral. S’hi ha fet poca 
referència, però, evidentment, la tramesa conjunta no 
és un tema de com arriba la informació al ciutadà, que 
també, sinó sobretot d’estalvi de milions d’euros. Es-
tem parlant de molts milions. Ara mateix, que estem 
en la campanya de les municipals, el 90 per cent de la 
despesa electoral és tramesa. I, per tant, ens estalviem 
molts diners, i això ho hem de posar en valor.

També el vot anticipat. Si volem més participació, no 
podem mantenir un sistema de vot per correu com el 
que hi ha ara. Com que no el podem tocar, perquè és 
legislació estatal, el que hem fet, senzillament, és que 
la darrera setmana, i davant dels ajuntaments, davant 
d’un fedatari públic, davant del secretari de l’ajun-
tament, es pugui votar. I, per tant, que hi hagi tres, 
quatre, cinc dies –els que quedem, finalment– en què 
el ciutadà pugui fer el vot en un sol acte, i, per tant, 
que no hi hagi d’anar dues vegades –sol·licitar-ho, tor-
nar-hi–, i, evidentment, amb totes les garanties que 
també té el vot per correu. I, d’aquesta manera, afavo-
rir una major participació.

També tot el tema de l’accessibilitat en l’emissió del 
vot –important. Es pot fer sense la llei; però, evident-
ment, amb la llei, encara amb més força i amb més 
aplicabilitat.

I, evidentment, això ja avala la llei. I hi falta, com es 
deia, el sistema electoral. La llei nosaltres entenem 
que no entra coixa; de fet, en ponència vam pactar –ho 
vam entendre així– que deixàvem la proposta de ca-
da sistema electoral, que tots tenim el nostre, per al 
període d’esmenes. Avui s’han presentat quatre esme-
nes a la totalitat, però jo faig notar una cosa: de les 
quatre esmenes a la totalitat, tres incorporen comple-
tament el text bàsic de la ponència. I, per tant, tenim 
consens amb sis dels sets grups parlamentaris, i també 
amb la diputada no adscrita, en el fet que es tiri enda-
vant aquest text. I, per tant –jo sé sumar, senyor Cor-
bacho–, això sí que fa dos terços –això fa dos terços. 
I, per tant, només hi ha un grup, Ciutadans, que ha dit 
«no» a tot. Però la resta, senzillament, doncs, ha copi-
at, ha adaptat el que havíem presentat tots. Per tant, ai-
xò fa dos terços. Això es podria aprovar avui amb dos 
terços. Per tant, tenim una part de la llei electoral que 
ja té el consens que es requeria.

Bé, deixi’m que em refereixi mínimament al que ha 
passat ara fa uns minuts i a les esmenes a la totalitat. 
No ho volia fer, de fet, perquè volia destacar sobretot 
les parts de la llei positives i que tenim una feina feta 
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important, en aquest moment. Però crec, sincerament, 
que, com ha dit algun altre intervinent, no ens afavo-
reix el que ha passat aquí en alguna de les intervencions.  
Realment, el to de la intervenció del Partit Socia lista 
és el que hem tingut en ponència. I em sap molt greu 
–em sap molt greu–, perquè han tingut sempre una in-
tervenció dintre de la ponència a la resistència, a la 
contra, a no aportar, sinó a discutir i a debatre allò que 
aportaven els altres. I, per tant, bé, en tot cas, això, 
com que hi ha altres companys en ponència que ho 
han pogut veure i ho han pogut patir també, doncs... 
Ho hem vist en els blocs electorals, que primer era que 
no, després va ser que sí; ho hem vist en la tramesa 
conjunta, que primer era que no, després va ser que 
sí. Bé, en tot cas, jo el que demanaria és una mica de 
coherència.

Són respectables tots els sistemes electorals que es 
vulguin aportar; per això hem arribat fins aquí sense 
sistema, perquè tots tenim el nostre i no hem fet con-
sens. I, per tant, per respecte als altres, jo no intenta-
ré convèncer-los del nostre. Nosaltres tenim el propi, 
que és doble vot: un 40 per cent del Parlament escollit 
directament pels ciutadans, amb diputats i diputades 
individuals, amb cinquanta-quatre districtes uninomi-
nals al territori, i la resta del Parlament escollits amb 
llista, com fins ara. Aquest és el nostre; el posem so-
bre la taula i escoltarem els altres, com hem fet fins 
ara, per arribar a un punt en comú.

Ara, aquesta actuació a la contra..., jo el que dema-
no és coherència. És el tercer sistema electoral, senyor 
Corbacho, que veiem –m’ho feia notar un periodis-
ta abans d’entrar– en pocs anys del Partit Socialista, 
sense comptar la ILP de Ciutadans pel Canvi –quatre. 
I, per tant, demano coherència.

I també demanaria –també demanaria– que quan es 
facin afirmacions en el tema de proporcionalitat i en 
el tema de la territorialitat, que són obligats estatutà-
riament, es llegís qui en sap, d’això. I, per tant, si hi 
ha estudis fets de la cadència dels últims vint anys a 
tot Europa, que som els cinquens, i a l’Estat espanyol, 
que som els tercers, de proporcionalitat... Què passa? 
Que tot el món s’ha equivocat? Tot Europa s’ha equi-
vocat? Nosaltres som els cinquens més proporcionals, 
a Catalunya, i a l’Estat espanyol som els tercers més 
proporcionals; s’ha equivocat tothom –per cert, Anda-
lusia és l’onzena. I tan imaginatius que són, tant vostès 
–el Partit Socialista– com el Partit Popular, aquí a Ca-
talunya, proposant coses diferents, no ha estat a l’Estat 
espanyol que han mantingut la LOREG –i han tingut 
diverses oportunitats per modificar-la–, o a Andalusia, 
per exemple, que és tres punts menys proporcional que 
aquí a Catalunya, i aquí no ho han modificat?

Bé, en tot cas, permetin-me una certa ironia, també, i 
referir-me, amb tota la cordialitat, als companys d’Ini-
ciativa –en Jaume Bosch–, a això de presentar una es-
mena després d’haver signat el text, i presentar l’esme-
na a un text alternatiu. Amb tota la cordialitat, eh? Jo 
jugava a bàsquet, i en un partit vam demanar minuts, 
temps mort. Ens vam reunir i vam dir: «Ara farem 
aquesta jugada.» I a un senyor que jugava amb mi, que 
es deia Jaume, curiosament, li passo la pilota i va just 
al revés. I jo vaig fer un crit: «Jaume!» I s’havia equi-

vocat de cistella, se n’anava a la nostra. I he estat a punt 
de dir-li: «Jaume!», i cridar igual que aquell dia.

Vam quedar que no, vam quedar que cadascú discutia 
el seu sistema electoral després del debat a la totalitat, i, 
per tant, no m’ha convençut amb els arguments. Però sí 
que he de dir que ha treballat, el seu grup, amb molta 
honestedat –molta honestedat–, amb moltes propostes, 
durant aquests pràcticament set anys, per posar sobre 
la taula una llei electoral que ens doni més qualitat de-
mocràtica al nostre país. Per tant, bé, és una anècdota, 
i per això li feia..., no retrets, sinó que li feia notar que 
he estat a punt de fer un crit, eh?, i no l’he fet. (Remor 
de veus.)

En tot cas, ara estem on estem. Tenim un mes només, 
eh?, perquè se’ns n’anirà de seguida, el temps. Volem 
tenir o no volem tenir llei electoral? Volem fer una llei 
electoral que sigui diferent de les altres que hi ha a 
l’Estat espanyol, que són una còpia de la LOREG, i, 
per tant, tenir una llei moderna? Sí o no? Volem tenir 
una llei amb més qualitat democràtica que allò que es 
va fer el 78, 79 amb la LOREG? Sí o no? Volem una 
llei que afavoreixi una major participació amb el vot 
anticipat? Experts que ens han vingut a veure en les 
compareixences ens han dit que podríem tenir entre 
un 10 i un 15 per cent més de participació, amb aquest 
vot anticipat. Volem tenir més participació a les elec-
cions? Sí o no? Volem, també, una llei que simplifiqui 
els procediments a l’hora de votar? Sí o no? La simpli-
ficació, també, d’interventors i apoderats. Volem una 
llei que introdueixi mecanismes d’avaluació i control 
en la despesa electoral i també en la tasca dels dipu-
tats i diputades? Sí o no?

Volem, també, una llei que introdueixi l’interès infor-
matiu com a valor fonamental de la informació elec-
toral? Volem una llei que no obligui els mitjans a do-
nar informacions editades pels partits o que impedeixi 
l’entrada dels mitjans de comunicació als actes electo-
rals, com passa fins ara, en dos partits d’àmbit estatal? 
Sí o no? Volem, també, una llei que estalviaria gairebé 
5 milions d’euros als ciutadans a cada contesa elec-
toral –sí o no–, amb la tramesa conjunta? Volem una 
llei que ens doni més autogovern amb la sindicatura 
electoral de Catalunya? Sí o no? Volem una llei que 
eviti fraus i avaluï més la feina dels diputats? «Fraus» 
perquè, els diputats i diputades, nosaltres entenem que 
sí que han d’estar empadronats a la seva circumscrip-
ció, i si acabem amb circumscripcions uninominals, 
de districte, de comarca, encara més, perquè, evident-
ment, presentar-se per un districte, ser votat pel ciu-
tadà i no viure en aquella circumscripció és una cosa 
realment estranya; i, per tant, sí, nosaltres ho volem. 
I volem, finalment, una llei amb ampli consens? Evi-
dentment que sí que la volem.

Nosaltres plantegem aquest debat del mes que ens fal-
ta en to positiu. Volem que hi hagi llei, i, clarament, 
només hi ha dues opcions, i això va per tots els grups 
parlamentaris –només hi ha dues opcions–: la prime-
ra, ens mantenim amb una llei antiga i amb un siste-
ma electoral que no vol ningú, o la segona, votem una 
llei moderna amb tot el que avui ja fa consens, excepte 
amb Ciutadans, que jo crec que podem tirar-ho enda-
vant sense Ciutadans, i incorporant-hi com a mínim el 
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vot preferent –és a dir, el desbloqueig de les llistes– i 
tot allò en què ens puguem posar d’acord en la propor-
cionalitat.

El debat de la proporcionalitat..., és cert: en aquest 
Parlament en aquest moment hi ha dos grups perjudi-
cats, que són el Grup Mixt i Ciutadans, dos i un dipu-
tats, si apliquéssim la proporcionalitat. Proporcionali-
tat pura no n’hi ha mai enlloc, ni n’hi pot haver, però 
el que és cert –el que és cert– és que el debat sobre ter-
ritori s’ha de poder fer en profunditat, no a traç grui-
xut. Perquè de les propostes que avui hi havia aquí, el 
senyor Bosch ha dit: «I què?, que s’escullin amb vots 
de l’àrea metropolitana representants de l’Ebre, per-
què igualment seran de l’Ebre.» Doncs, nosaltres a 
l’«i què?» sí que hi donem importància. No és només 
quants diputats –el prorrateig– té cada circumscripció, 
Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona; és també qui 
els escull, aquests diputats. I si fem la mitjana –com 
proposen les tres esmenes a la totalitat– de tot Catalu-
nya, és a dir, recompte únic, per portar aquests dipu-
tats de recompte únic a les diferents parts del territori, 
pot ser que passi que partits polítics que no tenen cap 
implantació en el territori perquè no s’ho han treba-
llat, senzillament..., perquè això de dir que ens benefi-
cia a nosaltres..., home, ens vota la gent perquè hi som; 
si vostès no han treballat durant trenta anys, doncs 
(aplaudiments)... El que no farem serà treballar nos-
altres perquè els votin a vostès, això no ho farem, eh? 
El que no podem admetre és que la gent del territori 
no esculli els seus propis diputats. I, per tant, que el 
percentatge de tot Catalunya s’apliqui per, després, fer 
anar els diputats d’un cantó cap a l’altre és una tram-
pa. I nosaltres no hi podem ser, aquí. Podem trobar 
sistemes intermedis que millorin la proporcionalitat. 
El darrer que vam veure, que era el del Partit Socialis-
ta, millorava 0,3 dècimes la proporcionalitat, però feia 
perdre dotze diputats al territori.

Per tant, què demano? Sobretot, en aquest mes que ens 
queda, actituds com les del senyor Bosch, d’Esquerra 
Republicana i la resta d’intervencions, excepte la del 
Partit Socialista, i actituds molt positives de cara a tro-
bar aquest consens. Nosaltres hi serem.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Cridem a votació. (Celestino Corbacho i Chaves dema
na per parlar.) Senyor Corbacho –senyor Corbacho...

Celestino Corbacho i Chaves

Senyora presidenta, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Celestino Corbacho i Chaves 

Molt bé, gràcies. Senyor Corominas, sis grups avui fan 
consens, segons vostè; doncs, cinc fem consens en el 

recompte únic. Per què no fa vostè una cosa? Per què 
no aprova, no en aquest cas l’esmena del Partit Socia-
lista...?: aprovi l’esmena a la totalitat del Grup d’Inicia-
tiva per Catalunya.

El PSC ha presentat quatre models de llei electoral, de 
sistema electoral. Té vostè tota la raó: sempre hem anat 
intentant buscar el consens i deixar enrere fins i tot el 
nostre model, però vostès no es mouen.

I, finalment, senyor Corominas, nosaltres no estem d’a-
cord que Catalunya continuï funcionant per la LOREG, 
i no estem d’acord a fer una simple transposició, igual 
que altres comunitats autònomes, de la LOREG a Cata-
lunya. Li formulo una pregunta concreta, senyor Coro-
mi nas, perquè hi pugui respondre per al·lusions: està 
vos tè d’acord que el futur model electoral de la futura 
llei catalana sigui el model de la LOREG?

Moltes gràcies.

La presidenta

Senyor Corominas...

Lluís M. Corominas i Díaz

Bé, senyor Corbacho, veig que no...

La presidenta

Senyor Corominas, suposo que és per al·lusions?

Lluís M. Corominas i Díaz

Perdó, per al·lusions, sí; és que no estic acostumat a 
parlar des d’aquí. Veig, senyor Corbacho, que no m’ha 
escoltat. El to de la seva intervenció ha estat, igual-
ment, reptar-me, a veure què fem, i tot això. Jo li torno 
a estendre la mà: si us plau, vinguin al consens dels 
que ens hem posat d’acord per arribar fins aquí fent 
propostes.

I, respecte al sistema electoral –respecte al sistema 
electoral–, votarem aquell que faci consens a dues ter-
cers parts. Vostès el votaran? En tot cas, vostès tenen 
la responsabilitat, també, d’estar en aquestes dues ter-
ceres parts; fins ara no han fet cap pas.

La presidenta

Procedirem a la votació de les esmenes. Començarem 
amb l’esmena a la totalitat de retorn, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Comença la votació.

L’esmena a la totalitat del Grup de Ciutadans ha estat 
rebutjada per 9 vots a favor, 123 en contra i 1 absten-
ció.

Atès que hi han tres esmenes a la totalitat de retorn, 
procedirem ara a la votació individualitzada de cada 
una d’aquestes esmenes. I, en primer lloc, votarem 
l’esmena amb text alternatiu presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.
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Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 59 vots a favor, 71 en contra i 3 
abstencions.

Votarem ara l’esmena amb text alternatiu presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista.

Comença la votació.

Ha estrat rebutjada per 59 vots a favor, 71 en contra i 
3 abstencions.

I, per acabar, votem l’esmena a la totalitat amb text 
alternatiu presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

Comença la votació.

Atès que les esmenes a la totalitat amb text alternatiu 
han estat rebutjades, i aquesta darrera per 46 vots a fa-
vor, 71 en contra i 16 abstencions, la iniciativa legisla-
tiva continua la seva tramitació.

(Alguns aplaudiments.)

Suspenem la sessió fins a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i 
quatre minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i set mi-
nuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanya-
da de la vicepresidenta primera, el vicepresident segon i 
els secretaris primer, tercer i quart. Assisteixen la Mesa la 
secretària general i els lletrats Francesc Pau i Vall i Pere 
Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
els consellers d’Ensenyament, d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i de Justícia.

La presidenta

Reprenem la sessió amb el desè punt de l’ordre del dia, 
que és el debat i votació del Dictamen de la Comissió 
de Justícia i Drets Humans sobre el Projecte de llei de 
modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu als drets reals.

Projectes de llei
acumulats relatius al Codi civil de Catalunya 
(tram. 200-00005/10 i 200-00012/10)

Abans de començar els faig avinent que, d’acord amb 
tots els grups parlamentaris, aquest punt de l’ordre del 
dia serà debatut conjuntament amb el punt número 11, 
relatiu al Dictamen de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans sobre el Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, de 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions, tot i que, en acabar el debat, 
procedirem a la votació separada dels dictàmens. 

En primer lloc, i d’acord amb els articles 109.4 i 112.1 
del Reglament, té la paraula, per presentar els treballs 
de la comissió, la il·lustre senyora Elena Ribera, que en 
va ser designada ponent relatora.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, bona tarda a tothom. Presidenta, conse-
ller..., membres de la Comissió de Codificació que ens 
acompanyeu, sigueu benvinguts. Tinc l’honor de pre-
sentar com a relatora els treballs d’aquesta ponència, 
que, igual que el punt de l’ordre del dia..., han acumu-
lat els dos projectes de llei: el Projecte de llei de mo-
dificació del llibre cinquè, relatiu als drets reals –bàsi-
cament, propietat horitzontal–, i el Projecte de llei de 
modificació, d’harmonització dels llibres primer, se-
gon, quart, cinquè, del Codi civil i modificació de la 
Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart, relatiu a 
successions.

He dit que tinc un honor perquè és un honor per a mi 
que els companys m’hagin fet confiança, els com-
panys de tots els grups parlamentaris, en aquesta pràc-
tica, que acostuma a ser habitual, que n’és relator el 
diputat del grup parlamentari que dóna suport al Go-
vern si els projectes són obra del Govern, els projectes 
que es debaten a la cambra. Però no deixa de ser un 
honor també perquè amb els companys de la ponèn-
cia que hem compartit i que hem acumulat el debat 
dels dos projectes de llei ja tenim un cert recorregut 
en treballs, i és un gust per a mi poder treballar amb 
ells, amb independència de la seva ideologia política, 
pel seu tarannà, per la seva manera de fer i per la seva 
voluntat de treballar d’una manera ferma i seriosa per 
arribar als millors textos legals possibles.

Així ho vam posar de manifest quan es van veure 
aquestes dues lleis en l’inici del tràmit parlamentari: 
la de modificació del llibre cinquè, el 8 de juliol del 
2013, i la d’harmonització, el 6 de novembre del 2013. 
En no presentar esmenes a la totalitat, ja indicaven un 
tarannà, una voluntat, evidentment, que compartien 
que en el fons eren compartibles, aquestes lleis, i que, 
en tot cas, eren millorables, cosa que hem intentat fer 
en els treballs de la ponència.

Aquests treballs s’han tingut en deu reunions; reunions 
que van començar a partir que es van fer les compa-
reixences en la Comissió de Justícia respectiva; com-
pareixences que també es van acumular, eh? Per als 
que no siguin experts en la matèria, dir que en aques-
tes compareixences vam cridar al Parlament a totes 
aquelles entitats representants d’institucions, d’orga-
nismes experts que podien aportar-nos llum als grups 
parlamentaris sobre el text que seria objecte de de-
bat; que es van acumular, aquestes compareixences, 
que van passar per aquí tots els experts; que van anar 
posant la llum, cada un d’ells, en aquells matisos que 
van considerar més importants, en aquells aspectes 
que consideraven que eren millorables, per tal que els 
grups parlamentaris ho poguéssem tenir en compte a 
l’hora de debatre-ho i de treballar-ho internament en 
la ponència.

Aquestes reunions, tingudes els mesos de febrer, març 
i abril, en deu sessions, direm que, com a coincidèn-
cia, van començar un dia 27, el 27 de febrer, i van aca-
bar el 27 d’abril, el dia de la mare de Déu de Mont-
serrat –també és una bona coincidència. Doncs, en 
aquests treballs es va posar de manifest la complexi-
tat de la regulació que se’ns presentava. D’una banda, 
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veníem d’un text proposat pel Govern que intentava 
–i crec que en bona mesura ho aconseguia– millorar 
el text anterior, perquè havia recollit ja les observa-
cions i les al·legacions dels sectors jurídics i professi-
onals pel que fa a la Llei de propietat horitzontal, i, 
pel que fa a la Llei d’harmonització, perquè intenta-
va treure algunes de les inquietuds, millorar els textos 
en què s’havien anat produint aquestes disfuncions al 
llarg dels vuit anys que hi han des de la primera pro-
mulgació del primer llibre del Codi civil fins al darrer 
d’ells, tenint en compte, evidentment, que ens falta el 
llibre sisè, que en aquest moment el tenim en tràmit en 
aquesta cambra i que espero que puga veure la llum 
ben aviat.

Aquests treballs han estat assessorats –i no voldria 
deixar-m’ho, perquè seria imperdonable– pel lletrat 
senyor Pere Sol, al qual estem molt agraïts per la seva 
tasca, tan bona sempre, amb relació a tots els treballs 
que s’encomanen a aquesta Comissió de Justícia i en 
les ponències de què he pogut formar part i en aquesta 
també, per la seva expertesa, pel seu rigor, pel seu tre-
ball, que busca sempre obtenir informació que va més 
enllà de l’estricte text legal, perquè puguem, entre els 
diputats portaveus, formar-nos una opinió al millor i 
al més tècnicament i objectivament possible. Lingüís-
ticament assessorats pel senyor Ramon Fibla, i també 
agrair a la gestora parlamentària, senyora Laia Grau, 
les seves facilitats, entre les quals destacaríem els tre-
balls que fa sempre de posar-nos en relació la modifi-
cació dels textos que canvien i els que són substituïts 
per uns altres.

Podria dir coses molt bones de tots els meus com-
panys diputats, però avui els ho estalviarem a alguns 
d’ells, perquè diuen que, en lloc de donar-los un pre-
mi des de la relatora, podrien tenir algun càstig des 
dels seus grups parlamentaris. Com no es tracta d’ai-
xò, sinó de tot el contrari, em limitaré a citar algunes 
de les frases que he escoltat en el debat d’aquest trà-
mit parlamentari, sense dir de quin grup parlamenta-
ri vénen: «prudència, transparència, seguretat jurídi-
ca», «preocupació per l’impacte econòmic», «actuació 
proactiva, harmonització, actualització», «proposta 
oberta, no tancada». Correspon, els ho asseguro. a un 
portaveu de cada un dels grups parlamentaris. Evi-
dentment, no dic la meva frase, perquè va inclosa en 
totes elles, i no l’he dit expressament, perquè crec que 
qualsevol d’aquestes frases es podria predicar de qual-
sevol dels diputats que m’han acompanyat, de qualse-
vol dels grups parlamentaris. Crec que amb això no és 
que els faci un compliment, sinó que els estic fent es-
tricta justícia. Si en tots els treballs d’aquesta cambra 
tots els diputats de tots els grups parlamentaris poses-
sin el mateix interès a arribar a consensos que siguin 
objectivament possibles, que permetin obtenir una se-
guretat jurídica, que permetin als afectats pels treballs 
legislatius saber en quin moment es troben, per tirar 
cap endavant els projectes que tenen cap endavant, es-
tic segura que la ciutadania hi sortiria guanyant i tin-
drien una altra concepció del que és la classe política.

Dit això, dir-los també que en aquests dos projectes les 
esmenes que es van presentar van ser importants: a la 
Llei de propietat horitzontal, 150 esmenes, i en el text 

d’harmonització, 55. Que no eren només paraules, si-
nó obres, queda demostrat pel fet que a la Llei de pro-
pietat horitzontal la majoria de les esmenes han estat 
objecte de transacció i han sigut transaccions àmplies. 
Evidentment, s’han tingut en compte les majories, pe-
rò no ha sigut el més important. El més important ha 
sigut que això pogués afavorir les comunitats de pro-
pietaris a què va dirigida la llei, ja siguen de propietat 
horitzontal, o de la comunitat de propietat complexa, o 
per parcel·les. Aquesta és la voluntat que ha mogut en 
tot moment els treballs de la ponència. A mi me toca 
la sort de ser-ne relatora, però n’hauria pogut ser rela-
tor qualsevol dels meus companys i hauria pogut dir 
les mateixes paraules que jo.

La finalitat que buscava la Llei de propietat horitzon-
tal, de millora, aclariment de la redacció, evitar con-
flictes d’interpretació, així com la d’harmonització, 
que també intentava la resolució de deficiències i dis-
funcions, m’agradaria moltíssim dir –no ho puc dir 
jo; això ho dirà l’aplicador, ho diran les comunitats 
de propietaris, ho diran els administradors, ho dirà, 
en definitiva, el ciutadà de Catalunya– que ha sigut un 
objectiu que s’ha aconseguit. Tant de bo.

Per fer aquesta feina hem incorporat en el treball de la 
ponència quelcom que no és molt habitual –almenys 
en totes les ponències en què he estat designada mai 
ho havia vist, i han sigut unes quantes–, que és que, 
després que havia estat treballat el text per tots els di-
putats, després que havíem escoltat, primerament, a 
tots els experts en les compareixences, com els textos 
incorporaven una gran complexitat tècnica, que impli-
cava només..., del fruit dels nostres acords podien de-
rivar-se conseqüències legislatives per a uns altres tex-
tos del mateix Codi civil, vam voler –i ho vam veure 
bé tots– demanar opinió a experts; experts, en aquest 
cas, de la Comissió de Codificació, per una banda, i 
experts externs aportats pels mateixos partits polítics, 
per una altra.

Per això no puc passar sense donar-los les gràcies a 
aquests experts que s’hi van incorporar en les últimes 
fases, en els moments en què nosaltres ja teníem una 
idea de com havien de ser les coses però necessitàvem 
tenir la seguretat jurídica que amb els nostres consen-
sos no estàvem fent qualsevol cosa que, en lloc de mi-
llorar el text, pogués produir alguna contradicció o 
pogués generar inseguretat jurídica.

En aquest sentit, donar les gràcies a la senyora Carmen 
Gete-Alonso i al senyor Francisco de Echeverría, al se-
nyor Pere Cristòfol, al senyor Santdiumenge i al senyor 
Mirambell per tota l’amabilitat en les seves explicaci-
ons, que van constituir veritables classes magistrats. 
Esperem que el text que avui presentem a aprovació 
mereixi així la consideració de la cambra, com la va te-
nir per unanimitat el dia que es va aprovar en comissió. 
I només dir-los que estic satisfeta d’haver pogut parti-
cipar en aquest treball, en representació del meu grup 
parlamentari.

La presidenta

A continuació passem a la intervenció dels grups par-
lamentaris per a la defensa de les esmenes reservades. 



Sèrie P - Núm. 107 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 de maig 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 54.2  43

En primer lloc té la paraula, en nom del Grup Socia-
lista, l’il·lustre senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera, diputats i 
diputades, deixin-me saludar també els membres de la 
Comissió de Codificació i, a més, agrair-los la seva tas-
ca, tant la prèvia, evidentment, com la que després han 
prestat, d’assessorament; ho assenyalava la relatora, la 
diputada de Convergència i Unió Elena Ribera.

En el capítol d’agraïments em vull estendre també, 
encara que sigui la funció típica de la relatora, en els 
agraïments a la resta de portaveus dels diferents grups 
parlamentaris, amb els quals crec que hem fet una bo-
na tasca, ni que sigui des del punt de vista de l’intent 
de consensuar i de buscar, en allò possible, la major 
perfecció tècnica del text que finalment hem portat a 
debat.

Tot i així, espero que en el seu moment les monogra-
fies i comentaris dels acadèmics siguin clements amb 
nosaltres –cosa que no és gens habitual–, perquè la in-
tenció ha estat la de facilitar, tant pel que fa al projecte 
del llibre cinquè, sobre drets reals –que, evidentment, 
específicament tractava la qüestió de la propietat ho-
ritzontal–, com pel que fa al text relatiu a l’harmonit-
zació de diversos llibres del Codi civil, la intenció ha 
estat facilitar el tràfic jurídic, facilitar en el fons la vi-
da de les persones. I en el cas..., vaja, tot el Codi civil 
afecta moltíssim la vida de les persones, el comú, en 
la seva quotidianitat. Però és veritat que el llibre cin-
què, de drets reals, i específicament la qüestió de la 
propietat horitzontal, té un impacte social i econòmic 
molt rellevant. I jo sóc del parer que les millores in-
troduïdes, que ja estaven molt apuntades en el text que 
va arribar al Parlament, però que crec que han estat 
acabades, vaja, jo crec que amb cert mèrit, amb el text 
que avui debatem, són millores que crec que contribu-
iran al fet que la vida de les comunitats de propietaris 
sigui un xic més fàcil, perquè contribueixen, en molts 
casos, fruit de l’experiència i de l’anàlisi de les reso-
lucions judicials i de com han anat resolent diferents 
casos que se’ls han presentat, a allò que en castellà en 
diuen «desfacer entuertos», no?, a intentar millorar 
problemes que hi pugui haver d’interpretació del text, 
o problemes que la literalitat del text podia donar quan 
es contrastaven alguns dels articles amb altres articles 
també presents al Codi civil.

De fet, una de les coses que es comenta i que diu la 
mateixa exposició de motius del projecte d’harmonit-
zació és que la forma mateixa amb què s’ha elaborat el 
nostre Codi civil, que tots sabem que és un codi civil 
que s’ha anat elaborant de manera successiva i amb 
fórmula de codi obert, ha provocat que el treball pre-
legislatiu hagi estat en paral·lel. És a dir, hi ha hagut 
diversos equips de persones que han anat preparant 
diverses parts d’aquest Codi civil que hem anat apro-
vant, i això pot haver produït, amb el temps, i és la raó 
i el sentit de l’harmonització que s’intentava ara, que 
hi hagi qüestions, que van des de la terminologia fins 
a solucions de fons, que podien suposar algun proble-
ma per als operadors jurídics i per als ciutadans i ciu-

tadanes. En aquest sentit, l’harmonització que hem fet 
està bé, però no podria deixar de dir allò que ja vaig 
dir quan fèiem el debat de totalitat d’aquesta harmo-
nització, que és que seria potser més bo, o hauria estat 
més pacient per part del Parlament, o en aquest cas 
del Govern, esperar a tenir ja el llibre sisè, que tot in-
dica que el Govern i el grup parlamentari que li dóna 
suport tenen un cert interès a impulsar en aquesta le-
gislatura, per acabar de fer la tasca d’harmonització. 
Evidentment, aquesta tasca d’harmonització..., proba-
blement amb el temps hauria de ser revisada, però ens 
estalviaríem fer-ne dues, d’harmonitzacions, relativa-
ment seguides. Perquè això podria passar. Per tant, di-
guem que la nostra posició, la posició del Grup Socia-
lista, la que jo mateix vaig expressar en el debat de 
totalitat, és que podíem haver provat de completar pri-
mer la tasca de codificació i després encetar ja, amb tot 
l’esme i amb totes les ganes, la tasca d’harmonització.

Pel que fa al contingut concret dels projectes legisla-
tius que debatem, jo crec que cal destacar-ne que cap 
dels dos pretén fer un cop de timó en l’orientació de la 
política jurídica catalana pel que fa al seu dret civil. 
És a dir, sí que hi ha algun canvi substantiu, no es pot 
negar, però no hi ha una voluntat de reorientar el con-
junt de les nostres institucions en les matèries de què 
tracten. 

Hi ha, això sí, algunes coses que caldria destacar. I pel 
que fa a la propietat horitzontal, jo crec que totes es-
tan caracteritzades per això que comentava abans, 
que és l’intent de facilitar la vida de les comunitats i 
l’intent de protegir els interessos de les comunitats de 
propietaris i dels propietaris en un moment especial-
ment sensible des del punt de vista econòmic i social. 
I per tot el que ha tingut a veure amb la crisi i les con-
seqüències de la crisi, la situació amb què es troben 
moltes comunitats ara..., que és amb propietaris que 
en realitat són entitats financeres, i que tenen un in-
terès entre escàs i nul en la vida de la comunitat en si 
mateixa, i evidentment protegeixen els seus interessos 
econòmics, però afectant de manera a vegades seve-
ra les possibilitats que les comunitats desenvolupin la 
seva vida, la seva quotidianitat, amb certa normalitat.

En aquest sentit, a mi em sembla que cal destacar els 
canvis operats pel que fa al fons de reserva: la con-
tribució a la clarificació del seu destí i l’obligació de 
dur una comptabilitat separada del fons de reserva i 
d’obrir un compte bancari especial per a aquest fons a 
nom de la comunitat. 

Em sembla també que val la pena destacar que hi ha 
un intent de fer una reforma de l’organització de la 
comunitat, amb qüestions com l’eliminació de la ne-
cessitat de la doble convocatòria, amb la incorporació 
de noves tecnologies per a les notificacions i requeri-
ments, amb qüestions que tenen a veure amb el règim 
d’assistència i participació a la junta. 

Jo crec que ha estat un encert, crec que ho considerem 
tots els grups parlamentaris, i més havent escoltat els 
compareixents, descartar la retribució dels càrrecs de 
la comunitat. Perquè crec que en un context com el 
que estem..., evidentment, llevat dels que s’hi dediquin 
professionalment i estiguin degudament titulats o cer-
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tificats. Però la possibilitat, apuntada en un moment 
determinat, de retribuir aquests càrrecs de la comuni-
tat jo crec que en l’actual context hauria estat una font 
de conflictes probablement inesgotable. 

Crec que també ha estat un encert la simplificació del 
règim de les majories requerides. Ara hi ha un règim 
general amb què es requereix majoria simple, una do-
ble majoria de propietaris i de quotes. Això també 
ajuda a clarificar algunes situacions que havien estat 
problemàtiques; fins ara, almenys. Després, hi ha un 
règim de majoria qualificada que es simplifica, i és el 
de quatre cinquens. I després, evidentment, hi ha de-
terminades ocasions en què es requereix la unanimi-
tat, i s’ha procurat tendir que fossin només les impres-
cindibles.

Jo crec que també és un gran encert, i és una tendèn-
cia legislativa, no només aquí, sinó arreu, i em sembla 
per tant que hem fet bé de seguir-la, afavorir, inten-
tar afavorir, la resolució extrajudicial dels conflictes, i 
per tant evitar una judicialització excessiva de la vida 
de les comunitats, que en aquest moment també hem de 
tenir en compte que des del punt de vista econòmic 
molts copropietaris senzillament no es podrien per-
metre defensar els seus interessos en la via judicial. 
Podríem parlar aquí de taxes, etcètera, però tampoc 
ens hi posaríem, perquè seria anar a qüestions gene-
rals que s’escapen de l’objecte d’aquest projecte. Per 
tant, el foment perquè es pugui acudir a mecanismes 
d’arbitratge i mediació creiem que és de totes totes un 
encert. 

També s’ha procurat aclarir dubtes respecte al règim 
i als terminis d’impugnació dels acords comunitaris. 

S’hi han introduït algunes millores, que jo crec que se- 
ran més importants segurament en el futur del que ho 
són en aquest moment, respecte a facilitar la instal-
lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en 
els llocs que siguin adients de la comunitat. 

I crec que atorgar la facultat al propietari, amb l’obli-
gació prèvia d’enviar el projecte tècnic a la presidèn-
cia o a l’administració, atorgar la facultat d’executar, 
és positiu. 

I jo crec que també és bo que s’hagi fomentat l’obliga-
ció de comunicació de la transmissió del bé privatiu 
a la comunitat per qüestions que puguin tenir a veure 
amb els deutes que es puguin deixar pendents. Això és 
un problema que hi havia hagut i que jo crec que s’in-
tenta solucionar aquí atribuint una responsabilitat so-
lidària del transmitent respecte als deutes que es me-
ritin fins a la notificació efectiva de la transmissió a la 
comunitat.

També crec que és bo que es clarifiquin els procedi-
ments per reclamar les despeses comunes. 

I també crec que són bons els canvis que s’han ope-
rat en la regulació, començant per la terminologia, 
d’aquesta propietat horitzontal per parcel·les. Jo crec 
que és bo, i que és bo també que s’hagi previst un me-
canisme per facilitar l’adaptació voluntària d’aquestes 
comunitats de propietat horitzontal per parcel·les ja 
existents abans de l’1 de juliol de 2006 a la normativa 
vigent.

Pel que fa a les esmenes que el Grup Parlamenta-
ri Socia lista mantenia vives fins al moment, demano 
a la Mesa que prengui nota que el Grup Parlamenta-
ri Socia lista en aquest moment retira les esmenes 14 i 
72, no així la 74 i la 149, que nosaltres... Ara no em 
dedicaré a reiterar els arguments que ja s’han exposat 
en la ponència. Procuro senzillament apuntar per què 
es mantenen aquestes dues. Una té a veure amb el dret 
d’a ssistència a la junta i amb l’assistència per represen-
tació. Nosaltres procuràvem reforçar l’acreditació d’a-
questa representació mitjançant una còpia del títol que 
acrediti la representació. Tampoc és una qüestió que can- 
viï el sentit del vot, que ja anuncio que el sentit del 
vot del Grup Parlamentari Socialista, com podien in-
tuir pel to de la intervenció, serà favorable, tant en el cas 
del Projecte del llibre cinquè com en el cas del projec-
te d’harmonització. I la segona esmena tenia a veure 
amb una regulació que segurament introduïa alguns 
elements potser excessivament profusos per al gust de 
la majoria que en aquell moment es va configurar en la 
ponència, però apostava per una regulació de la recla-
mació dels deutes a la comunitat, cosa que crec que en 
un moment com l’actual, no reiteraré tampoc l’expli-
cació de l’especial situació social i econòmica que vi-
vim..., a nosaltres ens semblava que valia la pena d’en-
trar-hi amb un cert detall per garantir que la comunitat 
pogués funcionar, perquè, al cap i a la fi, des del punt 
de vista dels deutes moltes comunitats acaben veient-se 
bloquejades.

No tenim esmenes, i de fet cap grup parlamentari té 
esmenes, que hagin arribat fins a aquest Ple en el pro-
jecte de llei d’harmonització. 

En aquest cas, pel que fa als continguts, jo crec que 
val la pena destacar algunes coses. Una qüestió podria 
semblar fins i tot divertida, que és que hem vingut a 
solucionar l’absència de regulació de la vacatio legis 
en el nostre dret civil. No passaria res, no crec que ha-
gi provocat cap problema ni d’aplicació ni d’interpre-
tació, però ara ja està fet. O diguem més bé que torna 
a ser-hi, perquè hi havia estat en algun moment amb la 
Llei 3/82, de 23 de març.

També crec que val la pena destacar que es ratifica 
de manera expressa en el text la possibilitat d’extinció 
dels censos per manca d’activitat del censalista, en la 
línia que ja va marcar la Llei 6/90, i que per tant ja no 
s’haurien de produir alguns problemes d’interpretació 
que hi havia hagut per raó de la seva omissió en l’an-
terior redacció. Per tant, jo crec que aquesta és una 
qüestió que té una transcendència i un impacte que és 
rellevant i que val la pena destacar. 

Crec que també val la pena destacar la nova redac-
ció que es dóna a la qüestió de la commoriència, que 
també evita que hi hagi alguns problemes en l’aplica-
ció de les previsions de la commoriència que havien 
tingut lloc amb el redactat anterior. La nova redacció 
el que fa és limitar la commoriència als casos en què 
dues persones cridades a succeir-se moren com a con-
seqüència d’una mateixa causa o circumstància. I, per 
tant, jo crec que evitarà alguns problemes.

La darrera cosa que vull destacar, i veient a més que 
s’esgota el temps, és la reducció del lluïsme en casos 
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en què aquest lluïsme no hagi estat pactat; una reduc-
ció que en aquest cas el deixarà en un 1 per cent, en 
aquestes circumstàncies, que jo crec que no només el 
Grup Parlamentari Socialista, sinó altres grups par-
lamentaris, potser haurien volgut dur una mica més 
enllà. En qualsevol cas, vull deixar dit, perquè consti 
a tots els diputats i diputades, i també perquè cons-
ti en la transcripció d’aquesta sessió, que a nosaltres 
ens sembla que hi ha determinats censos que per raó 
del seu origen, un origen jurisdiccional..., ens generen 
dubtes des del punt de vista que segueixin tenint real-
ment una funció social que els legitimi per a la seva 
pervivència jurídica. I això no té res a veure amb els 
censos de nova creació, que s’usen amb profusió.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre senyor Sergio San-
tamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Consejeros, miembros de la Co-
misión de Codificación, diputados, sustanciamos el 
debate final sobre la modificación promovida del Có-
digo civil en lo que afecta a los libros I, II, IV y V, a la 
que daremos apoyo matizado por la defensa de casi 
una docena de enmiendas que nuestro grupo mantiene 
en pie y que tengo, lógicamente, intención de justificar en 
este tiempo de intervención.

Nuestras enmiendas afectan en su integridad a la re-
gulación que hace el texto de la propiedad horizontal, 
es decir, del régimen de comunidad de propietarios, 
para que me entiendan todas aquellas personas legas 
en la materia que estén siguiendo el debate. 

Como dice el preámbulo del texto sometido a nues-
tra consideración, la finalidad última de esta armoni-
zación, de esta revisión, ha sido corregir disfunciones, 
carencias o imprecisiones puestas de manifiesto por la 
aplicación práctica de la ley. Efectivamente, es nues-
tra misión como legisladores revisar aquellos incon-
venientes prácticos, porque precisamente eso es lo que 
facilita la vida de la ciudadanía, en una materia tan 
sensible, y quiero remarcarlo especialmente, como la 
relacionada en este caso con las comunidades de pro-
pietarios. Por tanto, eso es lo que nos lleva a nuestro 
grupo parlamentario a mantenerlas, porque entendía-
mos que estas enmiendas mejoraban la calidad del 
texto. 

Entrando, por tanto, en un detalle pormenorizado de 
los motivos que justifican el mantenimiento de es-
tas enmiendas, porque entiendo que es importante 
que aquellos, como digo, que puedan seguir el deba-
te, puedan encontrar un motivo de peso que justifique, 
como digo, su mantenimiento, en primer lugar me re-
feriré a la enmienda número 5. 

Es una enmienda que afecta fundamentalmente al 
carácter que, entendemos, debe ser obligatorio en la 
prescripción de la aplicación de la norma, que en este 

caso debería haber hecho el artículo 553-2 cuando se 
refiere al objeto. El texto habla de «han de ser objeto 
de propiedad horizontal», y nuestro grupo parlamen-
tario entiende que por precisión y por rigor normativo 
debería haber utilizado este término, es decir, «han de 
ser», por tanto, en ningún caso potestativo, en ningún 
caso debería haberse utilizado, como digo, la expre-
sión «podrá».

Y lo decimos porque en el momento en que concurren 
elementos comunes con elementos privativos en rela-
ción con un inmueble o una finca, la aplicación del Có-
digo civil debe ser, como digo, obligatoria. 

Por tanto, mantenemos la corrección técnica que de-
bería llevar aparejada la utilización de esta expresión, 
«han de ser objeto de propiedad horizontal», y no «po-
drán ser objeto de propiedad horizontal».

Por lo que hace a la enmienda número 6, es una enmien-
da de adición en la que pretendíamos haber continuado 
con la expresión «servicios e instalaciones comunes» 
cuando se refiere al objeto que debe abarcar toda la pro-
piedad horizontal. Fundamentalmente porque, cuando 
se habla de esta expresión, «servicios e instalaciones co-
munes», podemos referirnos a servicios de portería, a 
servicios relacionados, por ejemplo, con la instalación, 
el mantenimiento y la conservación de una piscina. Por 
tanto, esto que en las comunidades ocurre, al no aceptar 
esta inclusión, creemos que traslada cierta falta de rigor 
en la calidad normativa del texto.

En relación con la enmienda número 8, es también 
una enmienda de adición que nos parece importan-
te, porque olvida el concepto y la institución jurídica 
de la prehorizontalidad. Es decir, aquellas situaciones 
anteriores a la propia constitución de la propiedad ho-
rizontal, cuando hablamos, por ejemplo, de supuestos 
relacionados con la aportación de un solar a cambio 
de parte de lo edificado, o también algo que es muy 
común en nuestros días, cuando se habla de compra-
venta de viviendas o locales sobre plano. La falta de 
referencia a esta cuestión entendemos que es una ca-
rencia que debería haber sido subsanada mediante su 
incorporación al texto.

Por lo que hace a la enmienda número 11, cuando uti-
liza el texto..., o, mejor dicho, no contempla la utiliza-
ción del término «previsible» en el momento en que 
nos referimos al uso, al uso de los elementos, en es-
te caso comunes, creemos que también hay un error 
de carácter técnico. Porque si nosotros manteníamos 
la introducción de este concepto, es porque cuando 
hablamos de uso que previsiblemente se destinará al 
goce y disfrute de los propietarios, podemos estar ha-
blando, como digo, de elementos comunes como el as-
censor, que lógicamente no tendrá la misma intensi-
dad de uso por parte del que vive en el primer piso que 
por parte del que vive en el sexto. Por tanto, creemos 
que hay un error de concepción, que además se rela-
ciona con el apartado anterior, el 553-2. Yo creo que la 
interpretación homogénea y armónica de la norma de-
bería haber aconsejado el mantenimiento del término 
«previsiblemente».

Por lo que hace a la enmienda número 35, también 
creemos que es una enmienda muy procedente des-
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de el punto de vista conceptual. Creemos que hay una 
falta, en este caso, de rigor, porque cuando se habla 
de que el título de constitución se ha de inscribir en el 
Registro de la Propiedad, se hace, como digo, de for-
ma imperativa, y no es así, no existe esa obligación. 
Nosotros éramos valedores de mantener la posibilidad 
de que fuera o no inscrito, pero todo ello para ajustar-
lo y para adecuarlo a la regla general, que en cuanto a 
la inscripción de derechos reales en el registro se re-
fiere se dice claramente que la inscripción es volun-
taria. Por tanto, casa mal, o, mejor dicho, no casa este 
aspecto que se introduce en la modificación del Có-
digo civil con el régimen general de acceso al Regis-
tro de la Propiedad, que como digo, es voluntario. Por 
tanto, la ley, en coherencia con esa previsión que está 
en los registros, debería haber, como digo, tenido en 
cuenta esta consideración.

Como sucede con la enmienda número 40, de modifi-
cación. Creemos también que es importante que cuan-
do se habla del título de constitución del régimen de 
propiedad horizontal, referirse solo al término «es-
critura pública» también es incorrecto desde el pun-
to de vista jurídico. Entendemos que es más correcto 
hablar, no de «escritura pública», sino de «documento 
público», que es más amplio, porque, como digo, la 
escritura pública de por sí no es suficiente, en tanto en 
cuanto hay otros títulos, como puede ser en este ca-
so una ejecutoria, un documento auténtico expedido 
por la autoridad judicial, que también evidentemente 
puede acceder en este caso a este régimen, y, por tan-
to, entendemos que hubiera sido más correcto desde el 
punto de vista del rigor jurídico hablar de «documento 
público» y no de «escritura pública», que es un con-
cepto, como digo, más reducido.

Por otra parte, en relación con la enmienda número 77, 
creemos, en contra de lo que la ponencia ha tenido a 
bien considerar, que el régimen de dos convocatorias 
no era una objeción que debiera llevar aparejada su su-
presión, como se ha hecho en última instancia. Noso-
tros entendemos que el régimen de dos convocatorias 
cuando se hace ese llamamiento a los propietarios no 
supone ningún obstáculo, y, antes al contrario, suele su-
ceder que precisamente otorga una mayor protección 
jurídica, una mayor garantía, porque normalmente en 
estas segundas convocatorias suelen acudir más propie-
tarios, más cotitulares. Por tanto, la eliminación entien-
do que no resuelve el problema, es más, quizá puede 
llevar aparejada que la presencia de los propietarios en 
las reuniones de las juntas sea incluso inferior a la ne-
cesaria para la aprobación de determinados acuerdos.

Por otra parte, otras enmiendas que mantenemos afec-
tan concretamente a los artículos..., 96, 97 y 98 –me re-
fiero al número de enmiendas–, es lo relativo a la obli-
gatoriedad de que las actas de reuniones de las juntas 
de propietarios se tengan que redactar al menos en ca-
talán. Evidentemente... –y, lógicamente, en aranés, en 
el caso de que se trate de actas, ¿eh?, que se lleven a ca-
bo en el Valle de Arán. Entendemos que es una imposi-
ción –imposición– inconciliable con un régimen que es 
estrictamente privado. Nosotros entendemos que una 
comunidad de propietarios que decide redactar su ac-
ta en castellano debe acceder sin ningún tipo de pro-

blemas al registro, y lógicamente ser legalizada, por 
el hecho de que se está redactando en una lengua que 
es oficial, y, por otra parte, además, estamos regulan-
do, estamos legislando afectando al ámbito de priva-
cidad, en este caso de una comunidad de propietarios. 
Yo creo que esto es inconciliable con el respeto al de-
recho, como digo, a la libertad. Es que es una cuestión 
que nos parece que, como digo, tiene un claro carácter 
para nosotros intolerable. Y, por tanto, es una enmien-
da que sostenemos, que afecta a tres artículos, porque, 
como digo, casa, casa mal con ese respeto al derecho a 
la libertad.

Por otra parte, en relación con otras enmiendas que 
mantenemos, concretamente me referiré en último lu-
gar a la 150, entendemos que cae en el error..., cuan-
do nos referimos a la disposición transitoria sexta. El 
redactado actual dice que la comunidad en régimen 
de propiedad horizontal y las situaciones de comuni-
dad que reúnan requisitos de propiedad horizontal o 
se rijan por otro título de constitución..., casa mal, co-
mo digo, con la modificación que se introduce, porque 
desde el momento en que la Ley de propiedad hori-
zontal es la norma, ello debe afectar a todas las co-
munidades, y no, por tanto, deben verse respetadas 
aquellas otras que tienen pactos o que tienen normas 
distintas. Por tanto, como digo, es una modificación, 
es una enmienda que también entendíamos proceden-
te, porque el error es apreciable a simple vista. Esto 
por lo que afecta, como digo, al primer proyecto de 
ley que ha sido objeto de consideración.

En relación con el segundo proyecto de ley, el de ar-
monización, que afecta fundamentalmente a censos, 
como aquí se ha dicho, efectivamente, no ha habido 
ningún grupo parlamentario que sostenga en este de-
bate final enmiendas al respecto, y creemos que, en 
este caso, con buen criterio, los promoventes de la su-
presión de los censos, que en este caso eran el Grupo 
Parlamentario de Iniciativa, Esquerra Republicana y 
el Grupo Socialista, yo creo que, con buen criterio y a la 
vista sobre todo de las explicaciones y de las compa-
recencias que se realizaron en la cuestión, decidieron, 
insisto, con buen criterio, no llevarlo adelante. Funda-
mentalmente porque eliminar el derecho de censo es 
eliminar de un plumazo un derecho real; un derecho 
real cuya eliminación, además, hubiera llevado apa-
rejada consecuencias jurídicas y patrimoniales que en 
este caso entendemos que la Administración pública 
no tenía por qué asumir. Y, por tanto, el hecho de que 
al final no haya prosperado, como digo, esta elimina-
ción debe sobre todo deberse en este caso al buen cri-
terio que, en este sentido, sí que debo decir, ha reinado 
en los trabajos de la ponencia. Y, a partir de aquí, te-
niendo en cuenta que además la finalidad de la reforma 
no era esa, entendíamos que se actuaba de una forma un 
tanto precipitada y poco acorde a los principios de se-
guridad jurídica.

Por otra parte, debo destacar que ha habido consensos 
importantes para transaccionar sobre aspectos relacio-
nados con instituciones jurídicas que tienen su rele-
vancia. Me refiero, y aquí también se ha hecho alu-
sión, a la conmoriencia, es decir, a aquellos supuestos 
en los cuales se plantean problemas de sucesión entre 
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personas que mueren, fallecen al mismo tiempo, o en 
un lapso temporal no superior a las setenta y dos horas. 
La regulación que hemos incorporado al texto, producto 
de una transacción de todos los grupos, entendemos 
que favorece la claridad y que favorece una interpreta-
ción que desde luego deja de lado problemas interpre-
tativos que venían produciéndose con la aplicación de 
esta institución.

Yo evidentemente no quiero acabar mi intervención 
sin, como no puede ser de otra manera, lanzar algu-
na crítica, que en este caso yo creo que es procedente, 
no tanto, como digo, al trabajo parlamentario, sino en 
este caso a la labor del ejecutivo. Y, en este caso, aquí, 
que tenemos al conseller y tengo la oportunidad, por 
tanto, de dirigirme directamente a él, quería sobre to-
do hacerle ver que cuando de trabajos legislativos de 
este calibre se trata las prisas nunca son buenas con-
sejeras; las prisas no son buenas consejeras porque es-
tamos abordando, como digo, y en lo que afecta, por 
ejemplo, a la propiedad horizontal, cuestiones que sí 
repercuten en la ciudadanía. Y lo que no nos parece 
correcto es que se antepongan directrices políticas, 
como digo, prisas, porque ustedes probablemente tie-
nen prisa pero otros no tenemos prisa, y sobre todo 
cuando de trabajo legislativo se trata, y, sin embargo, 
nos hemos encontrado con un aluvión de proyectos 
de ley, que, como digo, requieren un mayor consen-
so, que seguramente va a ser difícil de alcanzar, y ya 
lo adelanto, porque así lo hemos expuesto, en el libro 
sexto del Código civil, por la trascendencia del mis-
mo; pero que, en cualquier caso, si este trabajo legis-
lativo se hace deprisa y corriendo, el resultado no será 
todo lo favorable que deseamos, porque, insisto, cuan-
do las prisas acompañan al trabajo legislativo, lo nor-
mal es que se cometan errores.

En cualquier caso, y viendo que el tiempo se me aca-
ba, sí que quiero agradecer a los juristas que han inter-
venido en los trabajos de la ponencia, que han aseso-
rado a los distintos grupos parlamentarios..., no citaré 
a todos, para no dejarme alguno, pero, en cualquier 
caso, como digo, lo importante es que nuestro grupo 
parlamentario dará apoyo a estos proyectos de ley, en 
el bien entendido de que estas enmiendas creemos que 
enriquecen el texto y que deberían encontrar un apo-
yo mayoritario del resto de grupos parlamentarios de 
esta cámara.

Nada más. Muchísimas gracias.

La presidenta

Per a la defensa de les esmenes reservades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, té la paraula l’honorable senyor Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, molt honorable presidenta. Honorables con-
sellers, senyores i senyors diputats, una salutació tam-
bé als representants de la Comissió de Codificació i 
als representants dels administradors de finques i al-
tres professionals relacionats amb el tema, bona tar-
da a tots i totes. Mirin, si haguéssim de mesurar la 

transcendència de la tasca legislativa i política que 
fa aquest Parlament amb relació a com afecta la vi-
da dels ciutadans d’aquest país i, fins i tot, com afecta 
la nostra definició com a país i com a nació, diríem 
que avui aquest debat, que pot semblar avorridíssim, 
no?, i que els periodistes diuen: «De què parleu quan 
parleu del llibre cinquè, de censos, d’aquestes coses?», 
doncs, aquest tema és potser dels més importants, dels 
més transcendents que estem tractant, perquè pocs te-
mes com els que avui aprovarem afecten desenes, per 
no dir centenars, de milers de famílies d’aquest país. 
Quin no viu en una comunitat de propietaris, d’alguna 
o altra forma –fins i tot, si em permeten, qui no té un 
nínxol?, perquè també hi afecta–, i qui no té un habi-
tatge..., ens en faríem creus, de la gent que té encara 
habitatges afectats per censos. I això ens posa de ma-
nifest un altre mite que es trenca: el dret civil no és, 
en l’etapa moderna, el dret dels rics, el dret dels pro-
pietaris, el dret de les minories; és el dret que afecta 
a tots els ciutadans i ciutadanes. I encara una segona 
transcendència: si hi ha alguna cosa que ens permet 
dir que Catalunya és una nació, més enllà d’aprioris-
mes ideològics, és perquè, si acudim a les fonts clàs-
siques de definició del que és una nació, una nació és 
una comunitat que disposa d’institucions i de dret i de 
cultura pròpia des de sempre. I aquí hi ha l’evidència: 
ni el franquisme –ni el franquisme– va poder acabar 
amb la disposició i amb el reconeixement de Catalu-
nya com a nació que disposa d’un sistema legislatiu i 
d’institucions civils i privades i públiques propi.

Un periodista ens deia a l’acabar els treballs de la po-
nència –no ho sé, suposo que ens deuen estar seguint 
des de la sala de premsa–: «Però això que aproveu de 
què va, en què afecta la vida diària dels ciutadans i 
ciutadanes?» Bé, doncs, intentarem explicar-ho, com 
jo crec que també han fet molt bé les persones que 
m’han precedit, no?

En l’àmbit de l’harmonització, jo també volia desta-
car –i aniré molt de pressa, perquè s’ha explicat molt 
bé– la transcendència que té la nova regulació de la 
commoriència; és un nom que sona molt malament 
però que, per desgràcia, cada cap de setmana, encara 
que no ho sapiguem, moltes vegades estem parlant de 
l’aplicació d’aquest codi: morts en accidents de circu-
lació, en accidents d’altre tipus de circumstàncies, en 
accidents de muntanya..., en fi, situacions desgracia-
des en què familiars propers, matrimonis, germans, 
etcètera, moren amb una solució de continuïtat com 
a conseqüència d’un accident. Aquesta regulació ve a 
resoldre aquest problema que ha portat també moltes 
problemàtiques a moltes famílies.

O bé el fet de la regulació dels censos. Si em permeten 
un secret, un dels actes més revolucionaris des del punt 
de vista d’esquerres que ha fet aquest Parlament afec-
tant la propietat privada és el que fem així, el que fem 
ara amb la modificació dels censos –i espero que ai- 
xò no canviï el sentit de vot de cap dels grups. Perquè 
d’una tacada acabem de rebaixar expectatives econòmi - 
ques de determinades elits econòmiques i terratinents 
d’a quest país en molts ics, ics, ics euros, i hem afavorit 
desenes de milers de famílies que, a l’hora de transme-
tre el seu habitatge, es veien en l’obligació de pagar un 
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cens –en diríem «un peatge»– a uns determinats se-
nyors que des d’èpoques centenàries ostentaven drets 
difícils de justificar avui. I ho hem fet, i ho fem d’una 
tacada. Mireu si és fàcil, a vegades, fer petites revolu-
cions quotidianes a través del dret.

I en l’àmbit de l’harmonització em vull alegrar també 
d’una esmena que hem aconseguit des d’Iniciativa per 
Catalunya i Esquerra Unida que s’aprovés, que és la 
supressió de la modificació que es volia fer de l’article 
442-13, quan aquest actual Govern de Convergència 
i Unió volia tornar enrere en el tema de l’assignació 
dels béns de les herències intestades i sense descen-
dents legítims, que volia tornar enrere pel que fa a una 
prescripció que havíem introduint en l’anterior Go-
vern, en què aquests béns havien d’anar destinats a les 
comunitats, als pobles, als municipis, als territoris en 
què hi havia viscut el causant i els habitatges s’havien 
de destinar a polítiques d’habitatge. Doncs, hem evitat 
que això desaparegués, i es manté.

Respecte al Codi civil, explicaré ràpidament el que 
són els temes que considerem més interessants i les 
nostres esmenes i les novetats més importants.

Primera –no s’ha dit aquí també, però cal destacar-ho–, 
en diferents punts de la llei queda molt clar que tot el 
que són adaptacions perquè els edificis en comunitat 
de propietaris suprimeixin barreres arquitectòniques, 
permetin l’accessibilitat, es realitzin les obres de re-
habilitació, eficiència energètica, etcètera, que avui en 
dia es requereixen per mantenir el parc dels habitat-
ges, està contemplat com la possibilitat que s’imposin 
malgrat que hi pugui haver una oposició dins de la co-
munitat, i que a més, en alguns casos, doncs, pugui 
requerir-se només majoria simple. Això és molt im-
portant.

I en el fil conductor d’aquest tema em vull referir a una 
altra qüestió que nosaltres també considerem molt im-
portant. És a dir, hem volgut introduir, en aquesta re-
gulació dels drets de la comunitat de propietaris, la vi-
sió de les polítiques noves d’habitatge, la importància 
que tenen avui les polítiques de rehabilitació, de mi-
llora, de manteniment del parc d’habitatges existents. 
I això hi ajuda, hi ajuda amb aquesta disposició que 
hem dit, i hi ajuda també el fet que li donem la natu-
ralesa que havia de tenir sempre el fons de reserva, en 
el sentit que les comunitats han de fer guardiola tam-
bé per a quan vénen aquelles obres que cada ics anys 
–deu, quinze anys– s’han de fer i que les comunitats 
no tenen diners per fer-les arreglar: la façana, rehabi-
litar determinats serveis, etcètera. La creació d’aquest 
fons de reserva que passi d’any en any i que tingui un 
tractament específic ajuda molt en aquest sentit.

També ens alegrem molt, en aquest sentit que dèiem 
d’ajudar milers de famílies que ho estan passant mala-
ment, el fet de la garantia real del pagament dels deu-
tes a la comunitat de famílies que poden estar anys 
sense poder pagar o que es veuen afectades per execu-
cions hipotecàries, saber que el pis, la propietat, res-
pon fins a quatre anys més tot l’any corrent dels deu-
tes, i que, per tant, si això s’ho queda un banc, si això 
ho fa una execució hipotecària, si aquí hi ha una trans-
missió, aquest que vingui al darrere no podrà fer la 

patota a la comunitat de propietaris –si em permeten 
l’expressió.

Aquí mantenim nosaltres una esmena que crèiem ne-
cessària, que era que aquest dret, el dret a exigir, en el 
moment de la transmissió, que es justifiqui que s’està 
al corrent de pagament d’aquests deutes o bé que es 
garanteixi que es pagaran per qui ho adquireix, això 
no ha de ser un dret renunciable. Perquè tots sabem 
que els drets renunciables s’acaben convertint en una 
clàusula d’estil que ja els notaris tenen preparada i di-
uen: «Bé, suposo que renuncia al dret que li justifiquin 
que està pagat.» Sí, això es fa sempre així, i això ho 
hem viscut en altres situacions jurídiques. Creiem que 
aquesta esmena que mantenim viva, doncs, hauria de 
merèixer la consideració d’aquest Parlament a l’hora 
de votar-la.

Sobre l’organització de la comunitat, se n’ha parlat 
també, i és un tema importantíssim, el fet que per una 
part es reconegui la realitat social que cada cop més 
les comunitats confien en professionals per fer aques-
ta tasca. I en aquest sentit vull agrair les advertències, 
el savi consell del Col·legi d’Administradors, que ens 
van fer notar una cosa que pel meu grup parlamentari 
és molt important, que és que tenim la Llei de dret a 
l’habitatge, que regula perfectament la figura dels pro-
fessionals que intervenen en la gestió, en l’administra-
ció dels edificis en comunitats de propietaris, i que de-
fineix perfectament ja les funcions d’uns i els altres, 
i que les comunitats han de poder confiar en aquests 
professionals per fer aquesta tasca. I aquesta funció ha 
de ser retribuïda, però, evidentment, no ho havia de 
ser la dedicació pròpia dels membres de la comunitat. 
I creiem que hem resolt un bon tema en aquest aspecte.

També ens alegrem de la introducció i de la facilita-
ció de la mediació i de l’arbitratge en la resolució dels 
conflictes dintre de les comunitats, perquè sabem que 
les comunitats s’ho pensen molt i molt abans d’haver 
d’anar als jutjats a resoldre els seus problemes. 

Aquí queda un tema pendent que nosaltres ens hem 
vist incapaços ara de poder treballar suficientment i, 
per tant, hem fet una petita retirada, que és que a la 
llarga ens haurem de plantejar el tema de la perso-
nalitat jurídica de les comunitats de propietaris; és a 
dir, facilitar les relacions jurídiques de les comunitats 
a partir d’aquest reconeixement de les comunitats de 
propietaris com una personalitat jurídica, com qual-
sevol entitat, associació o organisme. Això facilitaria 
molt la vida. Però reconeixem que hauríem d’alterar 
molts articles del Codi civil i altres situacions; no ens 
hi hem volgut ficar.

Però sí que també mantenim una esmena respecte a un 
tema que afecta cada cop més comunitats de propieta-
ris grans, de promocions immobiliàries antigues que 
tenen espais comuns que han transformat en aparca-
ments, en serveis comuns, en instal·lacions, en locals, 
etcètera, com és el que se’n diuen «els béns comuns 
d’ús privatiu»; és a dir, la possibilitat que determinats 
béns que són de la comunitat puguin ser destinats a 
activitats que siguin lucratives per a la mateixa comu-
nitat. Aquí a nosaltres ens hauria agradat –i per això 
mantenim una esmena– que es reconegués una major 
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facilitat de la comunitat de propietaris a organitzar, és 
a dir, a crear una subentitat o una forma de funcio-
nament per a aquestes comunitats que li permeti en-
trar en el tràfic jurídic amb més facilitat i no arrosse-
gar al darrere tota la vinculació de cada un dels pisos. 
Hi han casos molt concrets, com els de les comunitats 
de propietaris de Llefià, a Badalona, que hem tingut 
l’ocasió de compartir amb ells, i que s’han trobat amb 
molts problemes. Ens sap greu que això no hagi sigut 
acollit, i per això mantindríem aquesta esmena.

Ens alegrem també, com deia, del fet que s’hagin re-
duït molt i molt i molt els quòrums necessaris, és a dir, 
la simplificació de la vida de les comunitats de pro-
pietaris, la simplificació de les convocatòries, i el fet 
que l’adopció de tota una sèrie de coses que són neces-
sàries per al bon funcionament de la comunitat no es 
pugui veure boicotejada, impedida, etcètera, per una 
minoria de bloqueig. S’ha de donar facilitat perquè la 
gent pugui arreglar els problemes.

També mantenim una esmena que ens agradaria veu-
re votada, que és la que preveu que... Una de les coses 
que hi havia a la Llei de propietat i que es manté és 
el fet que el propietari, el comunitari que no està al 
corrent de quotes no pot votar. Nosaltres creiem que 
aquesta és una disposició fins a cert punt lògica però 
que hauria de ser matisada, perquè hi han moltes si-
tuacions també, i ho sabem, de manifestes injustícies,  
d’errors que han portat aquesta persona, aquest co-
munitari a fer un recurs, a anar a la justícia, i creiem 
que en els casos en què estigués impugnat i s’estigués 
pendent de resolució hauria d’haver-hi una suspensió 
d’aquesta privació del dret a participar en la votació, 
fins que no hi hagués resolució d’aquest conflicte.

També ens alegrem i creiem que és positiu el fet que 
es regulin totes les altres formes de comunitat de pro-
pietaris que utilitzen per analogia les normes de la 
comunitat de propietaris per al funcionament. Cada 
cop són més les situacions –m’he referit abans anec-
dòticament al tema dels cementiris, però els aparca-
ments, ports, etcètera– que utilitzen aquestes formes 
de les comunitats de propietaris per poder organitzar 
els seus serveis. Creiem que això facilitarà molt tam-
bé el funcionament d’aquestes comunitats, sempre que 
–i això ha de quedar molt clar– no vagi en detriment 
de l’aplicació de les normes urbanístiques respecte a 
les reparcel·lacions i altres formes de gestió urbanísti-
ca dels espais comuns, que són, en definitiva, públics. 
Però una cosa, ho repeteixo, no treu l’altra.

Re més. Crec que ara és el moment, doncs, de tornar 
al que deia al principi: esperem que aquesta llei sigui 
útil per als nostres conciutadans i conciutadanes en els 
moments que ho estan passant malament; que els pro-
fessionals que treballen en el sector l’apliquin acura-
dament i en treguin tot el profit que cal, i que, en defi-
nitiva, continuem mantenint jo crec que aquest tresor, 
aquest instrument fantàstic d’autogovern, que és poder 
disposar d’un dret civil propi.

I vull acabar, doncs, també, amb el capítol dels agraï-
ments –no me l’havia deixat, però l’havia deixat pel fi-
nal, confiant en el minut de gràcia que es concedeix la 
presidenta. Efectivament, jo crec que en aquest tema 

hi ha hagut un treball col·lectiu molt important, des de 
les compareixences, i jo em referiria fins i tot també 
del treball previ a les compareixences. El nostre grup 
parlamentari va organitzar unes jornades molt interes-
sants, jornades a nivell intern, cridant comunitats de 
propietaris, com les de Llefià, com la d’altres barris, 
com barris de Barcelona, que ens explicaven la pro-
blemàtica real que pateix la gent de peu, la gent que 
no té altra cosa que el seu pis de protecció oficial o la 
seva plaça de pàrquing, el que patien en una situació 
en què no tenen ingressos econòmics i que la comuni-
tat es converteix en un desori amb dificultats. I d’aquí 
algunes de les solucions que es proposaven per millo-
rar la seva gestió; sobretot perquè és una gestió, en de-
finitiva, que està en mans de gent que no és lletrada 
ni, a vegades, pot confiar en la prestació professional. 
Aquí hi havia una esmena que també mantenim fins 
al final: que creiem que seria oportú trobar noves for-
mes d’execució dels deutes en favor de les comunitats 
de propietaris amb un suport administratiu. Aquest 
és un tema complex, l’hem mantingut, més que re, el 
que se’n diu «a benefici d’inventari»; és un tema que 
haurem de tronar a treure, però és necessari superar 
aquesta situació, que diu la maledicció: «Pleitos ten-
gas y los ganes», perquè a vegades la dificultat és exe-
cutar allò que has aconseguit.

Continuant amb el capítol d’agraïments, agraïment, na-
turalment –ja ho he dit–, a la Comissió de Codificació 
i a tots els que ens van acompanyar en el treball, i als 
membres de la ponència, com no podia ser més... La re-
latora, la senyora Elena Ribera, jo crec que ha anat fins 
al límit de les seves competències. A vegades, patíem, 
no?, patíem, els membres de la ponència, perquè era 
massa procliu a acceptar les esmenes dels altres grups, 
i li dèiem: «Segur que això el Germà Gordó ja ho sap? 
T’ho deixaran fer? O t’acabaran castigant?» No, no, ha 
demostrat que és una dona de pes i que té influència en 
el Govern i que li han fet cas. Li han fet cas, i ella tam-
bé ha sabut escoltar les aportacions de tots els grups 
parlamentaris i de tots els ponents.

La veritat és que ha estat una ponència en què real-
ment hem treballat molt, i que tots els membres..., bé, 
doncs, la Carmen de Rivera, el Sergio Santamaría, en 
Pedret..., és a dir, tots, crec, hem fet una molt bona 
feina, i, per descomptat, també, el senyor Aragonès, 
que en el tema dels censos ens va donar tota una lliçó 
a través de l’expert que va portar i que crec que ens ha 
ajudat molt a això, a fer aquesta tasca revolucionària 
de resoldre els problemes de la gent en un moment que 
es necessita més que mai.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

A continuació, per fixar el seu posicionament té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, l’il·lustre senyor Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller, 
senyores i senyors diputats, intervinc en nom del Grup 
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Parlamentari d’Esquerra per prendre, doncs, el posicio-
nament d’aquests dos projectes de llei de modificaci-
ons del Codi civil de Catalunya sobre, bàsicament, dos 
àmbits diferents: per una banda, tot el que fa referència 
a la propietat horitzontal, és a dir, a les comunitats de 
propietaris, i, per l’altra, un projecte de llei –gràcies– 
d’harmonització, és a dir, de posar al dia, d’arreglar al-
gunes disfuncions de caràcter tècnic de diversos llibres 
del Codi civil.

Quan parlem de Codi civil i parlem del dret civil ca-
talà estem fent referència a les normes que establei-
xen, que determinen les formes de relació privada 
entre els particulars, entre els ciutadans. I quan són 
aquests ciutadans, aquesta ciutadania, que s’autoa-
torguen aquestes normes, entenem que estem davant 
d’una societat madura, una societat que es considera, 
doncs, una societat major d’edat. Per això al llarg dels 
anys Catalunya, la nació catalana, ha anat defensant 
el seu dret civil, les normes que ens hem autoatorgat 
per regular la nostra convivència. I sempre que, doncs, 
intervenim en aquest plenari al voltant del dret civil 
hi ha una reivindicació del dret civil català. Nosaltres 
l’entenem no com una peça de museu, que és com pro-
bablement algunes ideologies polítiques el voldrien si-
tuar, sinó com una eina de taller de cotxes; és a dir, 
una eina que s’ha de fer servir, que s’hi ha de posar 
oli i que ha de servir per arreglar, doncs, les situacions 
del dia a dia. I precisament per això, perquè entenem 
el dret civil català com una eina de taller i no com una 
peça de museu, vam donar suport a la tramitació dels 
dos projectes de llei i ens hi hem esforçat a fons, per 
millorar-los, transaccionar amb la resta de grups par-
lamentaris i amb la proposta original alguns aspectes 
que creiem que era necessari incorporar.

Algunes modificacions que es fan, en primer lloc, 
doncs, perquè el pas del temps..., malgrat que el dret 
civil ens agradaria que fos atemporal, és a dir, que 
no haguéssim d’anar modificant el Codi civil cada 
dos per tres, ni molt menys, doncs, amb aquella llei 
d’acompanyament de pressupostos amb què s’actua-
litzen tot de normatives. El dret civil no és això, ha 
de ser un dret atemporal; és a dir, ha de durar durant 
molts anys, perquè ha de donar seguretat jurídica a la 
ciutadania. Però també estem davant d’uns moments 
en què hi ha canvis socials i econòmics molt impor-
tants. I, a part, tenim l’experiència de la implementa-
ció de com s’ha anat, doncs, aplicant el Codi civil ca-
talà, que, com s’ha dit anteriorment per part d’altres 
diputats, és un codi civil que es va aprovant llibre per 
llibre, per tant, tardant uns quants anys entre l’apro-
vació de cada part del Codi civil, i, per tant, podem 
veure a partir de l’experiència quines qüestions s’han 
d’ajustar.

Per tant, tenim dos projectes: el de modificació del llibre 
cinquè, relatiu als drets reals, però, sobretot, fent refe-
rència a propietat horitzontal i comunitats de propieta-
ris, i el projecte de llei d’harmonització. Són projectes 
d’una alta precisió tècnica i, per tant, hem de combi-
nar saber i experiència. I, en aquest sentit, per part del 
nostre grup, volem donar les gràcies als qui han apor-
tat aquest saber i aquesta experiència, com són la Co-
missió de Codificació del dret civil de Catalunya, com 

és també el lletrat de la ponència i tots els comparei-
xents, que han aportat, doncs, aquest saber i aquesta 
pràctica en l’aplicació de la propietat horitzontal, de 
les normes de propietat horitzontal i també d’alguns 
aspectes del Codi civil.

Pel que fa al primer projecte de llei que aprovarem, el 
que fa és ajustar i posar al dia algunes qüestions, al-
gunes que, a la pràctica, com el tema de les dues con-
vocatòries..., allò, «en primera convocatòria», «segona 
convocatòria», de junta de propietaris, doncs..., vaja, 
tothom hi anava a la segona convocatòria, i, per tant, 
doncs, es simplifica.

També, doncs, es posen al dia alguns aspectes relatius 
a la reclamació de deutes. I aquí nosaltres hi volem fer 
especial incidència perquè l’afecció real, és a dir que el 
no-pagament dels deutes suposi una càrrega sobre el pis, 
doncs, que no ha complert amb els seus deutes respec-
te a la comunitat de propietaris, es farà respecte als 
deutes, si fossin a dia d’avui, d’aquests mesos de l’any 
2015 i dels quatre anys anteriors. Per tant, en un mo-
ment en què ens trobem que les comunitats de propi-
etaris estan patint molt els efectes de la crisi..., i això 
vol dir amb dificultats per pagar les quotes de funcio-
nament ordinari per part de moltes famílies..., però 
també l’impagament sistemàtic per part de les entitats 
financeres, que s’han adjudicat molts d’aquests habi-
tatges a través de processos d’execució hipotecària i 
que, tenint diners, no paguen les quotes de propietaris, 
no? I, a més, amb la venda d’alguns d’aquests pisos a 
fons voltor, això és una qüestió que hem d’intentar re-
soldre. Per tant, donem més eines a les comunitats de 
propietaris per poder cobrar aquest deute. S’ajusten al 
règim d’adopció d’acords, no? És a dir, a la majoria 
simple de propietaris i quotes, que és el règim gene-
ral, a la majoria qualificada de quatre cinquenes parts 
i a la unanimitat en allò que és estrictament necessari. 
També s’hi inclou el que és la resolució extrajudicial, 
és a dir, quan hi entra mediació. I també, doncs, al-
guns aspectes d’eficiència energètica o la introducció 
dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, no? Per 
tant, és un projecte de llei que el que fa és posar al dia 
el règim de la propietat horitzontal.

L’altre projecte de llei és el projecte de llei d’harmo-
nització, que posa al dia diferents aspectes del nostre 
Codi civil, des del que és la interrupció de la prescrip-
ció pel que fa referència als requisits i als efectes, la 
suspensió de la prescripció. La prescripció és quan fi-
neix aquell termini que té, doncs, qualsevol dret, quan 
s’interromp, quan es suspèn, és a dir, quan torna a co-
mençar, quan es paralitza per ocasió d’un procedi-
ment judicial. Regula també, aquesta llei, els aspectes 
de l’anomenada «commoriència», que és la mort al-
hora de dues persones entre les quals hi ha un vincle 
de successió, és a dir, alguna hauria de ser l’hereva de 
l’altra. Això porta molts problemes. Per tant, ho hem 
intentat resoldre bé.

I regula també un aspecte..., arran també d’una esme-
na que vam presentar per part del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, i que la vam presentar a ini-
ciativa de la nostra secció local de Sentmenat, que al-
gú preguntarà: «Què fa una secció local de Sentmenat 
o la de Castellar del Vallès intervenint en una qüestió 
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com el Codi civil de Catalunya?» Doncs, tenim en al-
guns d’aquests municipis la pervivència d’uns censos 
d’origen feudal. El cens és una institució del dret civil 
català que consisteix en el pagament d’uns diners amb 
caràcter anual. Aquest pagament, aquesta càrrega so-
bre aquesta finca pot ser de caràcter perpetu i, si no es 
paga, doncs, es pot executar la finca. Quan és de ca-
ràcter perpetu estem parlant dels censos emfitèutics. 
Fins aquí estaríem davant d’una institució jurídica que 
regula un contracte de finançament; és a dir, paguem 
uns diners per poder, doncs, accedir a la propietat de 
la finca i ho paguem durant uns anys o, si es va fer fa 
molts i molts anys, doncs, és allò, amb caràcter perpe-
tu, i hi han unes normes per redimir-ho, és a dir, per 
eliminar-ho.

Quin és el problema? El problema és que en el nostre 
país han sobreviscut alguns censos –per tant, cases, 
finques– en el nostre país que tenen una càrrega ins-
crita al Registre de la Propietat que afecta la propie-
tat, i, per tant, l’ús que poden fer-ne i la capacitat de 
transmetre que en poden fer els propietaris, que tenen 
origen feudal. Quan aquest contracte que deia, de fi-
nançament, articulat en forma de cens, doncs, no re-
presentava això, sinó que el que venia era a aplicar el 
pagament d’algunes quotes que es feien al senyor ju-
risdiccional, això hauria d’haver quedat eliminat, i, de 
fet, va haver-hi diferents lleis per eliminar-ho al llarg 
del segle xix. Alguns d’aquests van aconseguir –feta 
la llei, feta la trampa– inscriure en el Registre de la 
Propietat aquests censos d’origen feudal com si fossin 
censos emfitèutics acordats lliurement entre les parts.

Nosaltres vam presentar una esmena no per suprimir 
la institució del cens, que és útil; per exemple, la Ge-
neralitat té censos emfitèutics acordats, que són com 
hipoteques, que es van fer en el seu temps, a l’època 
dels governs Pujol, perquè no computaven com a dèfi-
cit públic, i la Unió Europea, amb el radar que té, ja ho 
va fer computar l’any 2008 o 2010. Per tant, els censos 
emfitèutics..., la figura del cens sobreviu. La qüestió és 
arreglar aquells censos que no responen a un acord en-
tre les parts, sinó que responen a la pervivència de les 
antigues prestacions feudals: cada any, doncs, una ga-
llina, o cada any aquest bestiar o una càrrega de blat, 
etcètera. I, el que és més important, si el pagès trans-
metia la finca es pagava un tant per cent d’aquesta fin-
ca al senyor, no deia quin tant per cent era, l’anomenat 
«lluïsme», en castellà «laudemio». Avui, quan no està 
regulat fins ara, aquesta quantitat era del 2 per cent.

Hem introduït una esmena i l’hem transaccionada, i 
vull donar les gràcies a la resta de grups, per reduir-ho 
a l’1 per cent. Té tot el sentit del món ara que estem en 
un altre moment també i en un altre moment de la his-
tòria econòmica del país. I hem trobat..., a partir d’una 
proposta inicial que vam fer amb l’ajuda, doncs, dels 
nostres companys de Sentmenat i del jurista Pere Cris-
tòfol, en què volíem inicialment detectar aquests cen-
sos, identificar els censos que tenen un origen feudal, 
per cancel·lar la seva inscripció al registre. Finalment, 
hem trobat un acord, que és..., és a dir, posar de ma-
nifest que aquests censos avui no són exercits per part 
dels censalistes –marquès de Sentmenat, marquès de 
Castellbell–, que, és a dir, aquests senyors existeixen 

i no només tenen el títol que surt al butlletí oficial de 
l’Estat, sinó que, a més, en molts casos, hi ha uns drets 
patrimonials que els acompanyen, no?

Per tant, en aquests casos el problema que va haver-hi 
i que està havent-hi en aquests municipis és que es co-
bra aquest 2 per cent cada vegada que es transmet la 
finca, que es transmet un pis; a part de pagar l’impost 
de transmissions patrimonials, venia, doncs, l’admi-
nistrador del marquès a cobrar el 2 per cent... –amb 
la benevolència de la presidenta intentaré, doncs, aca-
bar-ho d’explicar–, però no es feia el pagament de la 
pensió perquè evidentment el valor dinerari d’una ga-
llina o d’una peça de bestiar anual feia inviable això. 
Per tant, estàvem davant d’un cens pervertit, un cens 
que no s’exerceix, que només s’exerceix quan hi ha 
contingut patrimonial, quan s’ha de cobrar aquest 2 
per cent. Això és pervertir la institució del cens.

Per tant, què hem fet? Doncs, un acord en el qual els 
censos que en els darrers deu anys el censalista –és a 
dir, qui cobra– no ha exercit les pretensions que li dó-
na el dret –és a dir, no ha cobrat la pensió–, vol dir que 
això no funciona, que no està complint la funció soci-
al i que, per tant, aquest cens s’ha de declarar extingit, 
perquè no té contingut, perquè d’una part accessòria 
de la institució del cens emfitèutic, que és el lluïsme, 
aquest tant per cent, és molt més important que la part 
central, que és el pagament d’aquesta quantitat anual.

Per tant, 226 anys després de la Revolució Francesa 
acabem amb la utilització feudal d’algunes de les ins-
titucions del dret civil català, institucions civils que 
hauran de continuar perquè poden ser útils avui però 
que la seva utilització com una rèmora del feudalisme 
s’ha d’acabar. I està molt bé que superem l’Antic Rè-
gim amb una llei sobre el dret civil, perquè «civil» té a 
veure amb «ciutadania» i no amb «súbdits». Aquest ha 
estat el nostre interès, la nostra preocupació en aques-
ta proposició de llei. I vull agrair a tots els grups que 
hàgim aconseguit acordar això per unanimitat, i es-
perar, doncs, que definitivament aquestes rèmores 
feudals, a Castellar del Vallès i a Sentmenat i a altres 
llocs del país que s’hi deuen veure afectats, amb el que 
avui aprovem quedin definitivament extingides.

Gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, senyo-
res i senyors diputats.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la pa-
raula la il·lustre senyora Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Conseller, saludar también a los 
miembros de la Comisión de Codificación, a los se-
ñores Vendrell y Savé, presidentes de los colegios de 
administradores de Cataluña y de Tarragona, y las de-
más personas que les acompañan. Y es que, bueno, 
para presentar que esta ley de modificación del libro 
quinto del Código civil de Cataluña da cumplimien-
to al compromiso del Parlament para con la ciudada-
nía en un ámbito tan cotidiano y, por tanto, importante 
como es el de la propiedad horizontal y el de la convi-
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vencia en el seno de las comunidades de propietarios. 
Desde este punto de vista, no estamos ante una refor-
ma de una ley que sea menor, sino una reforma muy 
importante, porque afecta a la mayor y más preciada 
posesión de muchos ciudadanos, que es la propiedad 
de su vivienda.

Como paso a exponer, se ha mejorado el proyecto ini-
cialmente presentado por el Govern a la cámara par-
lamentaria en julio del 2013. Esa y no otra es la razón 
por la que este grupo se puede dar por satisfecho del 
resultado y, en tal sentido, votar a favor del proyecto. 
Más aun cuando, como es el caso, se han admitido y 
transaccionado la mayoría de las enmiendas formula-
das por este grupo parlamentario. Consideramos que 
ello responde, tal y como ha explicado la relatora, a la 
voluntad manifestada por todos los grupos de alcan-
zar un texto técnicamente mejor que el vigente y que, 
como finalidad primordial, busca solucionar de mane-
ra clara los problemas que la ley pretende regular.

Sin embargo, este grupo votará a favor de algunas en-
miendas que los restantes grupos parlamentarios, que 
se las han reservado, someten a votación. Es el caso de 
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que 
intentan mejorar el texto o las garantías que conside-
ramos que deben ofrecerse en la ley para que pueda 
constituirse una propiedad horizontal o, mejor aun, 
entender que se dan los elementos para su existencia; 
situación, esta, que también nos plantea una de las en-
miendas del Grupo de Iniciativa y que, por tanto, vo-
taremos también a favor y, en consecuencia, permitir 
que se inste su constitución. También nos parece posi-
tivo que se plantee que el documento de constitución 
no deba ser exclusivamente la escritura pública, sino 
cualquier documento público que así lo acuerde, por 
cuanto, además, puede ser directamente inscribible en 
el Registro de la Propiedad; más aun si tal caso fuera el 
de una sentencia judicial.

Asimismo es clarificador que se refuerce la garantía del 
sometimiento a mediación de los asuntos que acuerde la 
junta de la comunidad, exigiendo la conformidad de los 
afectados, por cuanto puede garantizar de mejor mane-
ra el procedimiento de mediación que se inicie como 
consecuencia de ello, y, en ese mismo sentido, nos pa-
rece positiva la enmienda del Grupo de Iniciativa que 
refuerza las garantías de los copropietarios en los casos 
de convocatoria de los órganos de la comunidad cuando 
se plantean impugnaciones de acuerdos.

Con esta ley se han corregido carencias que padecía 
la ley originaria de 2006, como, por ejemplo, la de no 
exigir certificación de las deudas contraídas con la co-
munidad en el caso de transmisión de la finca a título 
gratuito, o sea, en caso de donación, pues solo se ve-
nía exigiendo en los casos de transmisión onerosa. Se 
ha mejorado de forma muy relevante la garantía de las 
comunidades de propietarios frente a las deudas que 
se pueden o se puedan contraer por parte de los copro-
pietarios, en la medida que se ha ampliado el plazo de 
afección real de las fincas desde el actual, de la anua-
lidad en curso y el año anterior, a la de cuatro años 
más la anualidad en curso, con lo que se va más allá 
de la garantía que en el resto de España ofrece la ley de  
propiedad horizontal –tres años y una anualidad en cur-

so. También es positivo que se haya alcanzado una re-
dacción que permite garantizar que los profesionales 
que desarrollen la administración de las comunidades 
de propietarios reúnan las condiciones profesionales 
legalmente exigibles, y así evitar el intrusismo y situa-
ciones indeseadas, garantizándose una adecuada ase-
soría y prestación de servicios.

Sin embargo, esta ley sigue obligando a que las actas 
que realizan o que redactan las comunidades de pro-
pietarios se redacten obligatoriamente en catalán o ara-
nés, en el caso del Valle de Arán, sin permitir que los 
propietarios decidan libremente el idioma en que re-
dactan los acuerdos que adoptan. Y quisiéramos recal-
car que estamos en el ámbito de la propiedad privada 
sobre la que no tiene sentido imponer la utilización de 
un solo idioma, el catalán y el aranés, en el caso Va-
lle de Arán, máxime si tenemos en cuenta que en mu-
chas comunidades de zonas turísticas los idiomas em-
pleados son mayoritariamente el castellano o incluso ni 
siquiera ninguno de los dos oficiales en Cataluña. Por 
ello anunciamos el voto favorable a las enmiendas del 
Partido Popular que mantienen, que subsisten para vo-
tación, en este sentido.

Y por lo que respecta al otro proyecto de ley, el de ar-
monización, que modifica varios libros del Codi civil, 
valoramos muy positivamente la incorporación de 
la suspensión en la figura jurídica de la prescripción 
cuando la materia se somete a mediación. Es un ámbi-
to, este, que se ha querido potenciar desde este Parla-
ment y garantizar que la mediación no va a perjudicar 
los plazos en el ejercicio de los derechos. También re-
sulta importante aclarar la figura de la conmoriencia, 
puesto que la redacción hasta ahora vigente no solu-
cionaba adecuadamente los problemas que pretendía 
regular, como se ha expuesto por las personas que han 
hablado antes que yo.

Asimismo merece la pena destacar la defensa del pa-
trimonio protegido de los discapacitados mediante 
la exigencia de escritura pública para la aportación 
de bienes a dicho patrimonio; también se ha corre-
gido algu na regulación que generaba dudas a la hora 
de su aplicación y, en este sentido, se ha establecido 
que el usufructuario no debe hacer frente al pago de 
una deuda garantizada con hipoteca cuando esta se ha 
constituido antes de constituir el usufructo; la hipote-
ca la ha de pagar, en todo caso, quien la constituyó.

Y en materia de censo se ha hecho un importante tra-
bajo para permitir incorporar causas de extinción de 
los mismos, como la que deriva de la falta de ejercicio 
de las pretensiones del censalista, como muy bien ha 
explicado el señor Aragonès, y la reducción de la cuo-
ta correspondiente al lluïsme, dejándola en un 1 por 
ciento cuando no se haya establecido otro importe ex-
presamente en su constitución. En otras palabras, se 
ha intentado respetar la existencia de censos adecuan-
do su rentabilidad a la situación actual y al hecho de 
que el censo responda realmente a cubrir una necesi-
dad patrimonial admisible.

Por último, queda la parte de los agradecimientos, en 
primer lugar, a la Comisión de Codificación por el tra-
bajo hecho; a todos y cada uno de los comparecientes, 
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que han sido muchos, por transmitirnos las necesidades 
y carencias de las leyes que hoy se modifican; a la doc-
tora Carmen Gete-Alonso y a Francisco Echeverría; a 
los señores Santdiumenge y Mirambell, con su profun-
do conocimiento sobre los censos que nos ayudaron a 
tomar una opinión fundada sobre esta figura jurídica; 
al letrado de la comisión, Pere Sol, por el trabajo reali-
zado y la ayuda prestada, y, por supuesto, a la gestora 
Laia Grau, y por último, a la relatora de la ponencia, 
señora Elena Ribera, por su actitud en todo momento 
de mano tendida, de mà estesa, dispuesta a escuchar, 
incorporar y transaccionar nuestras enmiendas, y a to-
dos los diputados miembros de la ponencia, señores 
Santamaría, Milà, Aragonès y Pedret, también por sus 
interesantes y doctas aportaciones.

Nada más, y muchas gracias.

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula la senyora Isabel 
Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí; gràcies, presidenta. De l’escó estant, nosaltres la-
mentem no haver pogut treballar com caldria aquesta 
ponència; no ho hem fet perquè considerem que sigui 
un tema menor, ni poc important, sinó que ho hem fet 
per manca d’efectius a l’hora d’abordar totes les po-
nències de llei que estan en marxa.

Votarem a favor majoritàriament del projecte de llei i 
a favor d’algunes esmenes en concret. Com nosaltres 
ja vam apuntar en el debat a la totalitat, enteníem o al-
menys a nosaltres ens semblava oportú abordar la re-
gulació de dret real de la hipoteca; enteníem que l’arti-
cle 129 vigent de l’Estatut possibilitava a la Generalitat 
abordar aquest tema, que és importantíssim en el tràfic 
real i que, en tot cas, venint d’una crisi que evidenciava 
la figura de la hipoteca com una figura maldestra o que, 
en tot cas, no ha sabut garantir el benestar de les clas-
ses populars. Vèiem un bon moment, per tant, per exer-
cir les competències en aquest sentit i lamentem que 
finalment s’hagi optat per no regular-la, tret d’alguns 
casos específics que sí que menciona.

Com una reflexió, diguem-ne, més global, entendríem 
que si volem, d’alguna manera, no tenir institucions 
subsidiàries a les de l’Estat hem d’exercir de manera 
completa totes les competències que tenim en tots els 
àmbits, que de per si ja són limitades, i per tant, en 
aquest cas hauríem d’haver fet el mateix. I, sense més, 
simplement votarem majoritàriament a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. A continuació té la paraula l’honora-
ble senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Gràcies, presidenta. Simplement per anunciar el vot 
favorable a aquests dos projectes de llei, a aquests dos 

dictàmens. Ho han dit els portaveus, probablement, i a 
mi m’agrada dir que la convivència comença a la co-
munitat de veïns, i aquest és un tema que s’ha compli-
cat molt i la millor, diríem, vigència del Codi civil és 
que avui vostès, els ponents redactors, hagin intentat 
donar seguretat jurídica i simplificació, atès que l’ha-
bitatge és probablement el bé públic que més n’hem 
parlat els últims temps amb molta més fragilitat.

I per tant, doncs gràcies a les persones que han pogut 
treballar per aquests dos dictàmens.

La presidenta

Finalment té la paraula, en nom del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora Elena 
Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Gràcies, senyora presidenta. Benvolgut conseller, com-
panys, autoritats i experts que ens acompanyeu i la 
gent que tingui a bé seguir aquest debat des de casa se-
va. Bé, crec que aquí hi ha diversos punts molt impor-
tants que tots els grups han posat de manifest d’una o 
d’una altra manera, que podríem dir que afecten dos 
eixos bàsics per a tots; un és el tema de la idiosincràsia 
catalana, del nostre sentiment de poble, que va unit a 
una llengua, a una cultura, a un dret propi, a un dret 
comú dels catalans, a un dret que és el que vol regular 
la vida de cada dia, que és això el dret civil, però que 
té en primer lloc, com a principi, l’autonomia de la vo-
luntat, la llibertat de cada persona d’elegir com es vol 
obligar, com es vol relacionar amb les altres persones. 

I començo per aquí, en aquest eix, perquè això em fa 
pensar que ja que no podré contestar les esmenes a 
què el nostre grup no donarà suport, les esmenes vi-
ves, perquè hem preferit seguir el criteri dels experts. 
Perquè aquí..., n’agafaré una d’exemple, quan es parla 
de..., per exemple, l’esmena número 5 –sense cap ànim 
de discriminació en cap dels sentits respecte de cap al-
tre grup, ni de cap altra esmena–, quan es parla que la 
comunitat en propietat horitzontal s’ha de constituir i 
s’aparta de la potestat dels particulars que vulguin de-
cidir o no si aquell edifici ha d’estar en règim de pro-
pietat horitzontal o no, estem vulnerant aquest princi-
pi d’autonomia de la voluntat.

I això em fa pensar també en el tema –i m’hi va molt 
bé, aquesta esmena, que sembla que no hi tinga res a 
veure, i en un principi no hi tindria res a veure si no 
fos per l’autonomia de la voluntat– de les actes en ca-
talà. Perquè aquí també estem parlant de l’autonomia 
de la voluntat. I se diu: «No, és que el que passa és que 
se vol imposar una determinada llengua, en aquest cas 
el català.» No; se reconeix a Catalunya –i el Codi ci-
vil no contradiu cap normativa anterior, i per això no 
n’hem derogat cap altra– que les llengües oficials a 
Catalunya..., la cooficialitat en aquest moment està pel 
català i pel castellà.

I les esmenes que han quedat vives en relació amb 
aquest tema, com després em sembla que es voldrà 
que es llegeixin, diuen que «les actes es redactaran 
almenys en català», almenys –almenys. Es poden re-
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dactar en qualsevol dels idiomes de qualsevol turista 
estranger que passi per la Costa Brava i que en la co-
munitat de propietaris decideixin que s’utilitzi aquest 
idioma, però almenys en català, perquè volem que si-
gui el nostre vincle com a poble per a manifestar-nos 
cap al món.

És una opció. Aquesta opció que exercitem volguda-
ment i voluntàriament i a què donem suport des del 
Grup de Convergència i Unió, evidentment, té l’ori-
gen en una redacció ja de la Llei de propietat horitzon-
tal del 2006, en l’època, si no tinc mala memòria, del 
conseller Vallès. En aquell moment el català, que jo 
recordi, no estava ni amenaçat com a llengua ni s’ha-
via, des de Madrid, intentat que la immersió en les es-
coles retrocedís en català i que tirés en castellà. O si-
gui, no té res a veure amb tot això. No vull fer d’aquest 
tema motiu de conflicte, perquè no ho ha estat en els 
treballs de ponència, ni vull que ho siga avui, i menys 
quan, com jo, el meu grup parlamentari considera que 
la llengua és un instrument perquè ens entenguem i no 
perquè ens dividim, però sí que és un motiu de reafir-
mació del que som com a poble. Aquest és un eix.

Segon eix, en la Llei de propietat horitzontal, que és la 
que ha presentat un articulat més ampli, cent cinquanta 
esmenes, també, de les quals han quedat vives molt po-
ques, una transacció molt important per tots els grups 
polítics. Per què? Perquè hi ha una convicció, per part 
d’aquest grup parlamentari, que el tema de l’habitatge 
és prioritari sempre, i en aquest moment també, com a 
dret constitucional fonamental protegit, ja que tothom 
té dret a un habitatge digne; però també en aquests mo-
ments de crisi en què ens hem vist, ens hem trobat amb 
situacions molt lamentables d’execucions hipotecàries, 
etcètera, que ara no m’hi vull estendre.

Però precisament per aquesta ànima social és pel que 
cap dels ponents havia de patir –i no vull assenyalar 
ningú– per la feina d’aquesta relatora, perquè aquesta 
ànima social no és de la relatora, aquesta ànima social 
és del Govern. Si en determinats moments aquest Go-
vern de Convergència i Unió s’ha vist obligat a establir 
modificacions legislatives o restriccions econòmiques, 
no ha sigut per la voluntat de generar restriccions ni 
patiments, sinó per un ofec econòmic a què no podia 
subvenir de cap altra manera. En el moment en què 
les coses canvien, aquest Govern mostra immediata-
ment..., i, per tant, aquí no es tracta del meu pes o de 
manca de pes, sinó que mostra la seva voluntat d’afa-
vorir les persones que més pateixen perquè puguen te-
nir una vida digna en els pisos, en els habitatges en què 
cadascú viu, es tracti d’una comunitat de veïns o no.

En el cas de la Llei de propietat horitzontal, era co-
munitat de veïns, i la majoria dels catalans..., no s’han 
quantificat els números, però podria dir que la im-
mensa majoria dels catalans es veuen en aquesta tes-
situra, perquè viuen en edificis distribuïts per aparta-
ments, per pisos, en què existeixen elements comuns 
i elements privatius. Objectiu de la llei que el Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió ha anat a buscar: 
no només la seguretat jurídica, evidentment; l’equili-
bri –l’equilibri– entre els elements comuns i els ele-
ments privatius, entre la titularitat del tot i la titularitat 
del particular. Això és difícil, però no és impossible; 

tenim un bon grup d’experts que assessora el Govern, te-
nim uns bons ponents en els grups parlamentaris que 
també ho han vist així, i per això hem pogut avançar 
amb amplis consensos.

Respecte de les modificacions i millores que introdu-
eix la Llei de propietat horitzontal..., no repetiré els 
que ja s’han dit, però sí que vull posar l’esment en al-
guns d’importantíssims. Tot el tema de l’organització 
de la comunitat; el fet que no calgui una segona con-
vocatòria. Contràriament al que en alguna esmena vi-
va també s’ha dit, és que l’hàbit i el que és habitual en 
les comunitats de veïns, i la majoria dels que estem 
aquí ens hi trobem..., ens convoquen a la primera i a 
la segona convocatòria. I normalment anem a la sego-
na convocatòria com una cosa normal. I això ho fa la 
majoria de la gent en la majoria dels casos. Doncs, si 
això és així, ens podem estalviar tot el que suposa una 
primera convocatòria i anar directament a una segona, 
per un tema d’eficiència i de simplicitat.

El tema de l’adopció d’acords, importantíssim, per fa-
cilitar la vida de les comunitats; que la majoria dels 
acords es puguen prendre per majoria simple –vol dir 
el que en té més, senzillament. Això per a la majoria 
dels acords, per als que configuren el dia a dia de la 
vida d’una comunitat, dels acords que ha de prendre 
la junta de propietaris. I després només es deixa una 
majoria qualificada de quatre cinquenes parts, que ja 
existia, i un tema d’unanimitat per als casos extraordi-
naris, per a aquells casos en què és evident que canvia 
totalment el règim o que desapareix i que, per tant, fa 
falta la unanimitat.

De la importància de l’afecció real sobre l’element pri-
vatiu del crèdit de la comunitat, ja se n’ha parlat. De 
la necessitat del certificat relatiu als deutes pendents, 
no se n’ha dit res; ho vull introduir. Respecte al fons 
de reserva, importantíssim, hi hem treballat a fons, 
en aquest tema, perquè puga haver-hi un fons que pu-
ga respondre de les necessitats sobrevingudes, de les 
despeses sobrevingudes, de les rehabilitacions impor-
tants, de les necessitats d’ajustament a noves normati-
ves sectorials. Descriu el que és el fons de reserva en 
l’exposició de motius, i ho hem introduït també.

La necessitat d’obrir un compte especial a nom de la 
comunitat. Això és molt important. I ho hem vist en 
una notícia de fa poc a TV3, ja que avui es «denos-
tava» TV3, la televisió pública de Catalunya. Doncs, 
l’altre dia, dic: «Home, doncs, si això ho hem regulat 
ara mateix en el Parlament!» Resulta que una comu-
nitat de veïns a Hospitalet s’han trobat que els falta-
ven vuitanta mil euros perquè l’administració de fin-
ques, que portava diverses comunitats, no havia tingut 
la previsió de tenir –cosa que és normal, tampoc hi 
obligava la llei– aquests diners en un compte sepa-
rat, i aquests diners han desaparegut. Però als veïns 
d’aquella escala, que necessiten els vuitanta mil euros, 
que els costa molt d’arribar a finals de mes, digues-los 
ara que posin vuitanta mil euros de la butxaca. Doncs, 
aquesta ponència, anticipant-se al que ha sigut un pro-
blema publicitat mediàticament, ha establert aquesta 
necessitat. Això generarà una mica més de feina als 
administradors? Des d’aquí els demanem disculpes, 
però guanyaran garantia tots els ciutadans.
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També, i perquè els administradors no se’ns moles-
tin gaire..., que crec que no, perquè la seva voluntat 
–almenys amb els que jo tracto i els que conec, i em 
consta que són així–..., el que volen és facilitar que 
funcionen les comunitats de propietaris. Doncs, els ad-
ministradors de finques, també hem aclarit al final..., 
s’ha fet una variació, i es passa, per poder fer d’ad-
ministrador de finques, de la «qualificació professio-
nal adequada», que era massa genèric, a dir que «cal-
drà que tinguin les condicions professionals legalment 
exigibles». En aquest moment això fa referència bàsi-
cament a la Llei de l’habitatge, que ja establia els crite-
ris. Així estalvia rem intrusismes i sobretot establirem 
la garantia i la seguretat, per a tots els propietaris de 
pisos en propietat horitzontal, que els administradors 
que els estan portant els seus temes són qualificats 
d’acord amb els termes legalment establerts.

Bé, s’han establert també altres modificacions en rela-
ció –també, important– amb l’adopció d’acords, pen-
sant en els persones que hi tenen dificultats d’accés 
perquè són disminuïts, discapacitats o majors de se-
tanta anys. 

Els temes també de formació dels acords, com es for-
men. No puc entrar en cada un d’aquests aspectes, és 
una regulació prolixa i molt detallada; perquè no po-
dria dir res de la llei d’harmonització. La llei d’har-
monització, que aquí s’ha parlat de la commoriència, 
de la ineficàcia..., de la necessitat que tingués també 
una entrada en vigor, una vacatio legis, aquesta norma. 
Tot això s’ha contemplat. La prescripció i els censos. 
Els censos, que ens han donat gran motiu de debat en-
tre nosaltres. Que no ha sigut objecte d’una revolució 
d’esquerres, perquè crec que els termes «esquerres» i 
«dretes» estan superats. Ara hi han governs que fan 
avançar i governs que no tant. Tots crec que intenten 
fer avançar. I dic això... (Veus de fons.) Sí. No, no, no; 
no vull trencar la il·lusió de ningú, perquè això ha sigut 
una feina de tota la ponència i aquí n’hi havia de tots 
els colors i de totes les idees.

Dic això, perquè el projecte que ens va enviar el Go-
vern ja establia que es ratificava de manera expressa 
la possibilitat d’extinció dels censos per manca d’acti-
vitat del censualista, en la línia de la Llei 6/1990. Què 
va passar, en la ponència? Que és evident, com molt 
bé han dit els meus companys d’aquest costat esquer-
re de l’hemicicle (veus de fons) –de l’esquerra, exacte, 
com volen que els anomeni; doncs, bé, per mi cap pro-
blema–..., era evident que ens podia generar un proble- 
ma la pervivència, i que ens genera un problema si 
perviuen institucions jurídiques feudals que no tenen 
sentit en el dia d’avui, només que per a alguns parar la 
mà, quan hi ha qui ho està treballant, quan hi ha qui 
ha estat vivint a través d’això durant molts anys.

Precisament per això nosaltres proposàvem, en un 
principi, que ho estudiéssim bé, perquè no tots els  
censos són iguals. I en l’actualitat s’estan constituint cen- 
sos, que vénen a ser compravendes amb preu ajor- 
nat, que fins i tot resulten molt millors per al qui com-
pra que anar al banc a demanar un crèdit, que no han 
tingut èxit perquè estan gravats per impostos amb do-
ble imposició i que en aquest moment aquests censos 
no són figures feudals, sinó que són figures actuals 

que donen solució. I tot això està contemplat en la le-
gislació civil catalana. El dret civil català té resposta. 
Què va passar, doncs? Que, a través de les explicaci-
ons que ens van fer els experts, ens van fer obrir els 
ulls a tots plegats que la regulació que volíem fer tan 
bona ja era la que el mateix Govern ens enviava. I per 
això tots vam convenir que aquesta era la regulació 
que ens convenia.

Crec que és una bona regulació. Els agraeixo a tots el 
seu interès. Crec que amb això avancem i espero que 
aquestes dos normes, almenys, aquesta diputada no les 
hagi de veure modificades gaire aviat, o potser mai.

Gràcies.

La presidenta

Cridem a votació.

(Pausa. Salvador Milà i Solsona demana per parlar.) 
Senyor Milà.

Salvador Milà i Solsona

Sí, perdó, és que he oblidat de dir que retirem les es-
menes 4, 17 i 73; les altres es mantenen.

(Pausa. Sergio Santamaría Santigosa demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyor Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Por contradicciones.

La presidenta

Trenta segons.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí, en relación con la exposición, en el segundo turno 
de intervención de la diputada Ribera. Yo creo que ha 
incurrido en un notable error jurídico que tiene conse-
cuencias políticas.

Cuando compara nuestra enmienda número 5, que afec-
ta al carácter preceptivo del régimen de la propiedad 
horizontal, debería recordarle que el principio de au-
tonomía de la voluntad no lo puede todo, sino que hay 
cuestiones de orden público –y el régimen de propiedad, 
en este caso, en comunidad lo es– que deben ceder, co-
mo digo, ante la aplicación legal de esa normativa.

Y eso usted no lo puede comparar con la imposición 
que ustedes siguen manteniendo de hacer que las actas 
se tengan que redactar en catalán. Eso es un atropello 
a derechos fundamentales. Luego, no confunda usted 
a la opinión pública estableciendo en idéntico plano 
lo que es una cuestión estrictamente jurídica con una 
cuestión que afecta al núcleo esencial del ejercicio de 
los derechos fundamentales, que en este caso es el de-
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recho a poder redactar actas en castellano. Eso es un 
atropello aquí y en cualquier otra parte del mundo.

Nada más. 

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments. Elena Ribera i Garijo demana 
per parlar.)

La presidenta

Senyora Ribera.

Elena Ribera i Garijo

Sí...

La presidenta

Per al·lusions, suposo...

Elena Ribera i Garijo

Sí, per al·lusions.

La presidenta

Trenta segons.

Elena Ribera i Garijo

Sí; gràcies. Bé, no volem ser motiu de controvèrsia ni 
que ningú es senti malament perquè demanem la pa-
raula pel tema de l’autonomia de la voluntat i el tema 
del català. Crec que dir que això és un error jurídic o 
no..., això és utilitzar els termes jurídics per al que ens 
interessa. Només dir una cosa: l’autonomia de la volun-
tat la tenim tots, catalans, castellans –tots–, i l’únic que 
ens diferencia a uns d’uns altres és la capacitat d’expres-
sar-la lliurement i de poder-la contar i tenir-la en compte.

Gràcies.

(Remor de veus. Santi Rodríguez i Serra demana per 
parlar.)

La presidenta

Senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Qüestió d’ordre, senyora presidenta.

La presidenta

Digui.

Santi Rodríguez i Serra

Bàsicament, perquè la senyora Ribera ha demanat la 
paraula per al·lusions i ha fet referència a una interven-
ció del diputat senyor Sergio Santamaría, que no l’ha 
al·ludida.

(Remor de veus.)

La presidenta

Sí que l’ha al·ludida, directament. Ho ha dit, el senyor 
Sergio Santamaría. Ha dit el nom de la diputada. Per 
això..., o sigui... (Isabel Vallet Sànchez demana per par
lar.) Senyora Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, per demanar votació separada...

La presidenta

Tinc peticions de votacions separades, eh? Digui, a veu-
re... Jo crec que hi estan compreses.

Isabel Vallet Sànchez

Del Grup Parlamentari Socialista, la 149. Del Partit 
Popular, la 5, la 6 i la 8...

La presidenta

Un moment, eh? (Pausa.) D’acord.

Isabel Vallet Sànchez

I ja està.

La presidenta

Molt bé.

Doncs, passem a la votació.

Anunciar que el Grup Socialista ha retirat les esme-
nes 14 i 72 i que el Grup d’Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida ha retirat la 4, la 17 i la 73.

Votarem, en primer lloc, del Grup Socialista, la 74.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 34 vots a favor, 92 en contra i  
1 abstenció.

Votem ara la 149.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 32 vots a favor, 92 en contra i  
3 abstencions.

Votem ara, del Grup Parlamentari del Partit Popular, 
les següents: 7, 12, 20, 83... (Veus de fons.) Ai, no, no, 
perdó, aquestes les ha retirades. Les ha retirades, sí, sí.

Votem, en primer lloc, la 5, 6 i 8.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 24 vots a favor, 101 en contra 
i 2 abstencions.

Votem ara la 96, 97, 98 i 150.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 25 vots a favor, 100 en contra 
i 1 abstenció.

Votem l’11 i la 35.
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Comença la votació.

Han estat rebutjades per 17 vots a favor, 100 en contra 
i 10 abstencions.

Votem la 40.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 23 vots a favor, 83 en contra i 
20 abstencions.

Votem ara la 77.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 16 vots a favor, 83 en contra i 
28 abstencions.

I fer-los avinent que ha retirat les esmenes 7, 12, 20, 
83, 101, 102, 120, 122, 123, 133, 147 i 148.

Passem ara a la votació de les esmenes reservades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa.

Votem la número 10.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 16 vots a favor, 103 en contra i 
8 abstencions.

Votem la 21 i 144.

Comença la votació.

Han estat rebutjades per 35 vots a favor i 92 en contra.

Votem la número 100.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor, 91 en contra i 
20 abstencions.

Votem la 114.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 15 vots a favor i 112 en contra.

Per acabar, votarem el text del dictamen.

I, en primer lloc, votem separadament l’article 553-
27, amb el títol «Acta». A petició del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular, s’ha demanat que es doni lec-
tura del segon paràgraf d’aquest article, que diu així: 
«L’acta de la reunió s’ha de redactar almenys en cata-
là, o en aranès a Aran.»

Passem a la votació.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 103 vots a favor i 24 en contra.

Votem ara l’article 553-28 del dictamen, amb el títol 
«Llibre d’actes». Abans de la votació, també s’ha de-
manat la seva lectura: «Els acords de la junta de propi-
etaris s’han de transcriure en un llibre d’actes que s’ha 
de legalitzar almenys en català, o en aranès a Aran, en 
el registre de la propietat que correspongui.»

Passem a la votació.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 103 vots a favor i 24 en contra.

Votem ara la resta del text del dictamen.

Comença la votació.

El Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, ha estat 
aprovat per 127 vots a favor.

A continuació, procedirem a la votació del Dictamen 
de la Comissió de Justícia i Drets Humans sobre el 
Projecte de llei de modificació dels llibres primer, se-
gon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a suc-
cessions.

Atès que els grups parlamentaris no han reservat es-
menes, passem directament a la votació de tot el text 
del dictamen en una única votació.

S’inicia la votació.

El projecte de llei ha estat aprovat per 127 vots a favor.

(Alguns aplaudiments.)

Els faig avinent que, atès que hi han dues sol·licituds 
de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries so-
bre el Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya, aquest punt, 
que era el número 19 de l’ordre del dia, queda pospo-
sat, pendent, doncs, de rebre el dictamen del Consell 
de Garanties.

Proposició de llei
sobre l’ús de símbols en les institucions 
i els espais públics de Catalunya (debat 
de totalitat) (tram. 202-00076/10)

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el 
debat de totalitat sobre la Proposició de llei sobre l’ús 
de símbols en les institucions i els espais públics de 
Catalunya.

D’acord amb l’article 105.2 del Reglament, presenta 
la iniciativa, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, la il·lustre senyora María José Garcia Cuevas.

(Remor de veus. Pausa.)

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, en 
una sociedad democrática se procura la convivencia 
entre personas que pensamos diferente, se procura la 
libertad, y el respeto y la tolerancia. Podemos decir 
que los que vivimos en una sociedad democrática so-
mos ciudadanos libres, pero no para hacer lo que nos 
dé la gana. Nuestra libertad es una libertad con reglas 
y con límites, y la regla y el límite es la ley, el respe-
to y el cumplimiento de la ley. Porque no es una regla 
cualquiera, improvisada o impuesta por unos cuantos; 
la ley, con mayúsculas, es un conjunto de reglas, tra-
bajado y respaldado por mayorías excepcionales, que 
va de lo general a lo específico, en tanto la realidad va 
demostrando si hace falta o no concretar y desarrollar 
principios y normas generales que en principio cual-
quiera entiende, pero luego la realidad nos demuestra, 
o no, que a lo mejor hay quien no lo entiendo o quien 
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no lo quiere entender, provocando situaciones de abu-
so y conflicto, situaciones contrarias al espíritu de la 
legalidad, que, como decíamos, lo que busca es la con-
vivencia, el respeto y la tolerancia.

Pues bien, la imparcialidad y la neutralidad de los es-
pacios y bienes públicos de las carreteras, ayuntamien-
tos, plazas, colegios, rotondas, calles, de cualquier espa-
cio, de cualquier edificio pagado con dinero público, 
es un principio que cualquiera entiende o debería de 
entender; es uno de esos principios generales, legales, 
que para cualquier demócrata resulta de sentido co-
mún. Porque ¿de quién es un ayuntamiento? De la gen-
te. ¿Quién paga los parques y los camiones de bombe-
ros? La gente. ¿Quién paga los impuestos con los que 
se sostiene la enseñanza pública y se paga el sueldo 
a los funcionarios? La gente. ¿De quién es una calle, 
una plaza, una rotonda, una carretera, un parque? De 
la gente. Pero ¿qué gente? Toda la gente. No es de la 
gente que votó al partido que gobierna, ni siquiera es 
de la gente que representa una mayoría social políti-
ca o profesional: es de toda la gente, de las mayorías 
y de las minorías. Por eso todos estos espacios, todos 
estos bienes públicos que pagamos entre todos deben 
de estar al servicio de todos, deben representarnos a 
todos y permitir que todos estemos cómodos en ellos, 
porque en democracia todos tenemos los mismos de-
rechos, todos somos iguales ante la ley, y nos corres-
ponde la misma posición ante la Administración, aun-
que estemos en las antípodas políticas del partido que 
gobierna.

Por tanto, parece de sentido común que, para que to-
dos podamos sentirnos representados y partícipes de 
estas instituciones, bienes o servicios públicos, estos 
deben ser neutrales e imparciales en términos políti-
cos, no deben posicionarse ni decantarse por ningún 
proyecto ni ningún partido político, porque, si fuera 
así, la gente que no comparte este proyecto se sentiría, 
lógicamente y automáticamente, excluida de esta ins-
titución, espacio o bien.

Por el mismo motivo los ciudadanos que, por man-
dato popular o posición o contrato laboral, gestionan 
estas instituciones, espacios o bienes públicos tienen 
el compromiso, la obligación moral, y también legal 
–luego lo veremos–, de actuar con imparcialidad y 
preservar el carácter neutral y objetivo de las institu-
ciones y bienes públicos que gestionan, porque lo con-
trario sería un abuso de poder. Y esto aplica desde el 
presidente de la Generalitat hasta a cualquier alcalde, 
pasando por todo el personal al servicio de la Admi-
nistración pública: profesores, mossos d’esquadra, po-
licía local, bomberos, inspectores... Cualquier perso-
na que gestiona y trabaja en el ámbito público tiene la 
obligación de no politizar ni su trabajo ni su entorno 
laboral, porque no tiene derecho, no es legal, no es éti-
co ni legítimo en democracia. 

Otra cosa son las dictaduras, regímenes totalitarios, 
donde las instituciones y bienes públicos están al ser-
vicio del proyecto político del partido o la persona que 
ostenta el poder. Los cargos y el personal que gestio-
nan estas instituciones y bienes públicos son seleccio-
nados por su afinidad política; se sirven de los medios 
públicos para imponer a todos una ideología, una sim-

bología, que por supuesto nunca se ha votado con ga-
rantías democráticas. En estos regímenes es habitual 
el adoctrinamiento político a menores de edad, sumer-
giéndolos en un entorno cargado de simbología polí-
tica partidista, y también en estos regímenes se inco-
moda a los ciudadanos, se les reprime y deben tolerar 
símbolos políticos en sus calles, en sus plazas... Inclu-
so estos ciudadanos se sienten socialmente coacciona-
dos para colocar símbolos políticos, que a lo mejor no 
comparten, en sus tiendas o en sus balcones.

Pero afortunadamente hoy en Cataluña estamos en de-
mocracia. Por eso tenemos todo el derecho del mundo 
a no querer vivir nada de todo esto, y a protestar ante 
el abuso de poder que representa la politización me-
diante símbolos partidistas en instituciones, espacios 
o bienes públicos. 

Alguno pensará que colocar banderas de simbología 
institucional como pueda ser la bandera de España o 
la de Cataluña es politizar. Aquí hay que aclarar que 
no todos los símbolos son iguales: unos son legítimos 
y otros no en un espacio público. Los símbolos legíti-
mos son los símbolos institucionales. ¿Por qué? Pues, 
porque han sido ampliamente refrendados, son símbo-
los democráticamente elegidos y votados para repre-
sentarnos. Y alguien pensará: «Pues yo no me siento 
representado por la bandera de España, o por la se-
ñera, o a mí no me gustan las banderas.» Y es legíti-
ma, esta posición. Pero desde el momento en que estos 
símbolos, como en cualquier otra democracia de nues-
tro entorno, han sido elegidos y votados por mayorías 
cualificadas para representarnos, como comunidad 
política, por talante democrático, hay que aceptarlo.

Otra cuestión bien distinta son los símbolos y las ban-
deras políticas o partidistas, como la bandera con la 
gaviota del PP, la bandera con el puño y la rosa de los 
socialistas, o la «estelada» de los separatistas catala-
nes, que no representan ni a Cataluña en su conjunto, 
ni a los catalanes en su conjunto. Son símbolos que so-
lo representan al porcentaje de la población que com-
parte y apoya el proyecto político de que se trate, sea 
una minoría o una mayoría, pero desde el momento en 
que no han sido democráticamente designados no pue-
den colocarse como representación de un ayuntamien-
to, de un pueblo, en un centro cívico o un parque de 
bomberos; no pueden colocarse en un espacio público, 
posicionándolo de manera partidista y excluyente.

Porque las mayorías democráticas que llevan a un par-
tido a gobernar un ayuntamiento, una comunidad au-
tónoma o un país no legitiman para excluir ciudada-
nos, saltarse la legalidad, excluyendo los símbolos 
institucionales e imponiendo símbolos partidistas. 
Porque la ley en democracia precisamente protege a 
las minorías de eventuales abusos de las mayorías. 
Y porque cualquier actuación partidista contravinien-
do la legalidad, por parte de quien gestiona bienes pú-
blicos es un abuso de poder, un comportamiento ex-
cluyente, antidemocrático y que deslegitima a este 
responsable público.

¿Se imaginan el efecto que causaría la bandera azul 
con la gaviota del PP colgando en la bandera del Ayun-
tamiento de Madrid, en la plaza Cibeles? ¿O la bande-
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ra del PP en la plaza de Colón en lugar de la bandera de  
España? ¿O se imaginan que en la época de Tierno Gal-
ván de alcalde de Madrid hubiera colocado la bandera 
roja con el puño y la rosa en mitad de la Puerta del Sol? 
¿Se imaginan que un alcalde catalán del PP o del PSC  
colocara en su ayuntamiento la bandera de su parti-
do en el lugar que le corresponde a la señera? Todo 
esto sería un escándalo, sería rasgada de vestiduras y 
petición de dimisiones. Y, sin embargo, el Gobierno 
de la Generalitat no se escandaliza cuando alcaldes, 
normalmente de Convergència i Unió o de Esquerra 
Republicana, también directores de colegio, funciona-
rios de bomberos, incluso mossos d’esquadra, gestores 
de bienes y servicios públicos colocan, permiten y au-
torizan «esteladas», simbología política separatista y 
partidista, en ayuntamientos, plazas, calles, rotondas, 
colegios, parques de bomberos...

Todos saben cómo este grupo parlamentario ha denun-
ciado reiteradamente –algún diputado parece que no 
estaba– estos comportamientos ilegítimos y excluyen-
tes. Y todos saben cómo la Generalitat ha hecho caso 
omiso de estas denuncias. Incluso la consejera Rigau 
se ha permitido mofarse de cuándo enseñábamos «es-
teladas» en centros escolares. Bien. Allá cada uno con 
su respeto por los principios democráticos.

Lo que está claro es que ningún parlamento serio y 
respetuoso, ningún demócrata, puede permitir la rela-
tividad moral que supone mirar hacia otro lado cuan-
do nuestro Gobierno y también nuestros cargos y fun-
cionarios públicos están jugando con la imparcialidad 
de nuestras instituciones, están abusando de su posi-
ción y están usando el dinero de todos, las cosas y ser-
vicios de todos en su propio beneficio político.

Decíamos que la legalidad no ampara estos compor-
tamientos y, de hecho, obliga a la neutralidad en el 
servicio público. Lo tienen en la Constitución, artícu-
lo 103, y también en el Estatuto básico de la función 
pública. Esta obligación en absoluto limita la libertad 
de expresión personal, que siempre será legítima y po-
sible en el entorno y ámbito privado, nunca cuando es-
ta persona, autoridad o funcionario ejerza su función 
pública. Lo tienen en el artículo 20 de la Constitución.

¿Qué quiere decir? Pues, mire, que cualquier alcalde 
separatista está perfectamente legitimado para colocar 
una «estelada» en su casa, en su negocio, en su jardín 
o en la sede local de su partido, pero para lo que no es-
tá autorizado, para lo que no tiene legitimidad es para 
autorizar una «estelada» en una rotonda pública, y da 
igual que el mástil o la bandera la pague alguien, lo 
pague un señor privado y no lo pague el ayuntamien-
to, porque la cuestión aquí no es quién pague la «este-
lada», la cuestión es que se coloca en un espacio que 
es de todos, que pagamos todos, y se está pervirtiendo 
la neutralidad política que corresponde a este espacio.

Decíamos que una cosa son los símbolos oficiales y 
otra son los símbolos políticos. Ustedes pueden repa-
sar la amplia regulación de definición y uso de nues-
tros símbolos oficiales, banderas, enseñas, escudos 
en la Constitución, el Estatuto de autonomía, la Ley 
39/81, de 28 de octubre, también la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, que ha resuelto los posibles con-
flictos de interpretación de estas normas.

Y queda claro que en el ámbito de los símbolos, las 
instituciones y los responsables públicos tienen dos 
obligaciones legales, muy claras y muy concretas. 
Primera: garantizar y velar por la correcta presencia 
y ubicación de los símbolos institucionales oficiales, 
como es el caso de la bandera de España y la señera, 
en cualquier edificio de titularidad pública con carác-
ter permanente, lo que, por ejemplo, este Parlamento 
no cumple, que solo coloca las banderas oficiales en 
la fachada los días de Pleno. Segunda obligación: ga-
rantizar y velar por la ausencia de cualquier símbolo 
partidista y, por tanto, no institucional, en los bienes 
y espacios públicos bajo su responsabilidad, como es 
el caso de señeras y «esteladas» en rotondas públicas, 
porque no son banderas que representan a Cataluña ni 
a los catalanes, y quien quiera cambiar esta circuns-
tancia, que promueva una reforma del Estatut, y vere-
mos qué mayoría democrática le avala.

En realidad todo esto no es más que garantizar la lega-
lidad e imparcialidad de los servicios y espacios públi-
cos por parte de ciudadanos que, al acceder a trabajar 
en la Administración pública, han asumido y aceptado 
la obligación de desarrollar su trabajo con pleno some-
timiento a la ley y al derecho, con lealtad institucional, 
y así se especifica en la Constitución, artículos 9, 103 y 
106; el Estatut d’autonomia, artículos 2, 3 y 71, y tam-
bién en los artículos 1, 52 y 53 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto básico del empleado público.

Por tanto, es especialmente grave el hecho de que sean 
autoridades o funcionarios públicos las personas que 
toleren, alienten o perviertan la neutralidad política de 
bienes y servicios públicos, porque los ciudadanos se 
los hemos confiado, y resulta, como ya hemos dicho, 
un abuso de poder que cualquier sociedad democrática 
debe perseguir y debe erradicar. 

Peor aún si este abuso de poder se produce en entornos 
y servicios dirigidos a menores de edad, a los que co-
rresponde una mayor protección por parte de las ins-
tituciones, como quedó recogido en la Declaración de 
los Derechos el Niño de la ONU, de 1959, fíjense si va-
mos con retraso. El derecho de los niños a educarse o 
disfrutar de servicios y actividades extraescolares, pa-
gadas con dinero público, en un ambiente apolítico, ob-
jetivo, imparcial, sin estar sometidos a propaganda ni 
adoctrinamiento político alguno, es un valor supremo 
que cualquier estado democrático de derecho, como es 
el nuestro, debe preservar.

Decíamos al inicio que la legalidad va de lo general 
a lo concreto, cuando la evidencia nos demuestra que 
algunos no entienden o no quieren entender las reglas 
de convivencia. Y de aquí surge la necesidad de pre-
sentar esta proposición de ley, de la constatación que 
la regulación existente en relación a los símbolos en 
espacios públicos no es suficientemente explícita para 
algunos, y parece conveniente reunir en un solo texto, 
de manera suficientemente explícita, la regulación del 
uso de símbolos en espacios y bienes públicos, de ma-
nera que la neutralidad quede garantizada sin matices 
y sin ambigüedad. 

Todo ello, lógicamente, en concordancia con la legali-
dad vigente y bajo los principios de jerarquía norma-
tiva y seguridad jurídica. Si queremos que una nor-
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ma de convivencia se cumpla tenemos que determinar 
responsables. Y también tenemos que determinar con-
secuencias para quienes las infrinjan. Por eso se pro-
pone que quién deberá garantizar la legalidad y adop-
tar las medidas correctoras, si fuera el caso, será el 
responsable público de mayor responsabilidad directa 
sobre el bien. Por ejemplo, en un colegio, el director; 
en un ayuntamiento, el alcalde; el jefe de policía local, 
si tenemos vehículos de policía que colocan el CAT 
tapando la E y haciendo que la matrícula sea ilegal.

En el caso que este responsable público directo no 
garantice la legalidad debe ser la autoridad local o la 
propia Generalitat quien corrija las infracciones y pa-
ra esto la ley les debe otorgar potestad sancionadora. 
Las sanciones que se proponen, en la línea de otras re-
gulaciones autonómicas, se califican según su grave-
dad, e imponen multas que irían de los 100 a los 6.000 
euros, y que deberá asumir personalmente el respon-
sable público que ha cometido la infracción. ¿Por qué? 
Pues porque es injusto cargar a una institución que es 
de todos y que pagamos todos con el coste de la actua-
ción ilegal, insolidaria e ilegítima de su responsable, 
haya sido o no elegido por los ciudadanos.

Nosotros consideramos que la situación de indefen-
sión que muchos ciudadanos están viviendo, el despre-
cio por la legalidad mostrado por determinados res-
ponsables públicos, así como la politización expresa, 
consentida, continuada, de plazas, parques, escuelas, 
ayuntamientos y otros bienes y servicios públicos que 
solo provocan su deterioro como espacios, elementos 
de convivencia, suponen un desprestigio para Catalu-
ña, sin parangón en otras comunidades de España y sin 
parangón en la propia historia de Cataluña, que supo-
nen un retroceso en la calidad democrática de nuestras 
instituciones. 

Y creemos que es nuestra obligación, como represen-
tantes de los catalanes y en el ámbito legislativo que 
nos compete, desarrollar las normas que permitan ga-
rantizar los derechos de los catalanes, en condiciones 
de igualdad, de libertad, de justicia y de pluralidad.

Muchas gracias, presidenta, señoras y señores diputados.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Passem ara al torn d’intervencions per a la defensa de 
les esmenes a la totalitat presentades. I comença l’il-
lustre senyor Jaume Bosch, en nom del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida.

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Bé, ens trobem davant d’una pro-
posició de llei del PP, una llei de símbols, una llei que, 
d’entrada, desperta la curiositat per un fet bastant in-
sòlit: és una llei de setze articles, però, d’aquests set-
ze articles, nou articles són el règim sancionador. És 
a dir, hi ha més articles per sancionar que no pas per 
definir allò que vol regular la llei. 

És una cosa realment curiosa, perquè, miri –intento 
suscitar una reflexió, eh?– en qualsevol país, en qual-

sevol país normal, els símbols són objecte de suport, 
de fermesa en la seva defensa per part de la ciutada-
nia, no?, no calen lleis repressives perquè la gent els 
defensi. És curiós –és curiós, per tant– que el PP con-
sideri que per tal de garantir la presència de la ban-
dera espanyola a Catalunya i prohibir estelades, pensi 
que l’única sortida sigui aplicar sancions. És un fet po-
líticament molt i molt significatiu, perquè és un símp-
toma d’un fracàs polític –és el símptoma d’un fracàs 
polític.

Molts creuen que en un país normal no cal utilitzar 
multes, amenaces o el Codi penal per garantir l’ús dels 
símbols, però, per què creuen que passa, això, aquí? 
No veuen que és patètic voler imposar una bandera 
que molts ciutadans no senten com a seva, per la via 
de la sancions? Hi ha gent, a Catalunya, que no sent 
la bandera espanyola com a seva, perquè prefereix la 
bandera republicana, que és totalment legítima –legí-
tima. Hi ha gent que a Catalunya prefereix, simple-
ment, la bandera catalana, perquè no sent la bandera 
espanyola com a seva. Això és el que s’ha de sancio-
nar? L’objecte de la llei és sancionar la gent que pensa 
així? Sense voler entendre per què hi ha gent que pen-
sa així, que és el tema polític que ens hauria d’ocupar.

Perquè, fixi’s, el que estan plantejant vostès i el que els 
estic dient jo és la suma de molts problemes polítics 
que no s’han resolt mai en aquest país durant temps. 
Pensin una mica en Escòcia, amb relació al Regne 
Unit, i en el Quebec amb relació al Canadà. Uns mo-
viments independentistes importants i, què fa el Go-
vern del Regne Unit? Intentar fer promeses als escoce-
sos perquè no vulguin marxar. I què fa el Govern del 
Canadà amb el Quebec? Fer-los concessions impor-
tantíssimes perquè no vulguin marxar. Vostès quina 
resposta tenen davant d’un problema polític evident? 
El tancament en si mateixos, negar-se a dialogar i pre-
sentar-nos aquí una llei que el que faria és sancionar la 
gent que utilitzi aquests altres símbols. 

Bé, em sembla que és realment la imatge clara del 
bloqueig en què en aquests moments està la situació 
política a Catalunya i a Espanya, per culpa d’un go-
vern que no vol assumir que hi ha un problema polí-
tic a Catalunya i que aquest problema polític només es 
pot resoldre a través del diàleg. Aquesta proposició de 
llei certifica el fracàs de l’Estat espanyol a Catalunya 
–certifica el fracàs de l’Estat espanyol a Catalunya. Si 
hi hagués una assumpció claríssima i majoritària de 
l’Estat espanyol per part de la ciutadania de Catalunya 
no caldria amenaçar amb sancions la gent que no vol 
penjar la bandera espanyola o que penja una estelada. 
Aquest és el tema d’avui.

Però, a més, el seu subconscient, jo crec que a vegades 
els traeix, perquè m’he mirat amb deteniment l’articu-
lat i resulta que la proposta, ja que vol regular l’ús dels 
símbols, semblaria lògic que volgués regular l’ús de la 
bandera europea, o no som part d’Europa, nosaltres? 
Ah, no!, la bandera europea es declara per a utilització 
esporàdica, en algun cas; no es regula l’ús de la bande-
ra europea perquè vostès, en definitiva, no els importa 
ni la bandera catalana ni la bandera europea, només 
els importa la bandera espanyola.
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Hi ha un fet lamentable que, a més, la diputada ha si-
gut claríssima quan ho ha explicat: l’article 14 especi-
fica les responsabilitats de si s’actua en contra d’aques-
ta llei, i és l’objectiu fonamental, que és que si això 
passa en un parc de bombers, el responsable és el cap 
de bombers; si això passa en un institut, el responsa-
ble és el director de l’institut. Aquest és l’objectiu de 
la llei, és a dir, buscar uns responsables quan no es 
compleix allò que aquesta llei teòricament hauria de 
regular.

Però és que, a més a més, hi ha el capítol de les san-
cions, que són absolutament exorbitants: el PP, que a 
vegades practica, diu, una política liberal, és contra-
ri normalment..., quan regulem aquí moltes lleis, surt 
el PP i diu: «Vostès tenen un afany recaptatori per-
què només pensen en les sancions i tal.» M’explica-
ven que, per exemple, en el projecte de llei de l’impost 
sobre habitatges buits, les esmenes del PP són per re-
baixar la proposta que es fa a la llei que els bancs pa-
guin 500 euros pels pisos buits i que el PP diu: «No, 
no, 500 no, 250, 250 euros.» Però 6.000 euros si s’in-
compleix aquesta llei; és tan desmesurat, és tan brutal 
que jo no sé com s’atreveixen a presentar-ho. Ho en-
tenc, eh?, ho entenc perquè respon a una ideologia que 
per desgràcia ens està portant molts problemes. Però, 
després, també es parla... (veus de fons), com? És que 
m’ha sembla que em deien alguna cosa. D’acord.

En el tema dels símbols de Catalunya, la llei fa refe-
rència als símbols de Catalunya, i a l’article 2 diu «els 
símbols reconeguts a l’Estatut». Però la llei llavors no-
més parla de la bandera. Jo li vull recordar, senyora 
diputada, que l’article 8 de l’Estatut, quan parla dels 
símbols de Catalunya, diu que els símbols són la ban-
dera, la diada nacional de Catalunya de l’11 de setem-
bre i l’himne nacional de Els segadors. I d’això vos-
tès no en parlen. És més, vostès, quan arriba la diada, 
pràcticament no la celebren, i quan cantem Els sega
dors no se saben ni la lletra; aquest és el problema de 
fons. (Veus de fons.) Senyor Luna, segur que vostè sí, 
però m’hi he fixat moltes vegades i la majoria de dipu-
tats del PP no. 

I en tot cas, miri, el pitjor de tot –el pitjor de tot– és que 
crec que no entenen el que està passant. Perquè hi ha 
un apartat de l’exposició de motius que diu que vostès 
creuen que el creixement del sobiranisme prové de «la 
grave situación de los ciudadanos menores de edad en 
instalaciones que exhiben símbolos separatistas». No 
veuen que l’increment del sobiranisme bàsicament té 
una causa fonamental, que és el Partit Popular.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, té la paraula l’il·lustríssim senyor Dio - 
nís Guiteras. 

Dionís Guiteras i Rubio

Gràcies, presidenta. Ens fotem en uns embolics... Re-
sulta que en aquest Parlament només es parla de qües-
tions identitàries perquè hi han uns partits que els ha 

marxat el cap i no pensen en la gent, no pensen en l’eco-
nomia, no pensen en l’educació, no pensen en res més 
que en tenir estelades als llocs on no haurien de ser i 
es passen tots els dies, tots els plens i a totes les comis-
sions defensant una idea absolutament esbojarrada que 
ens portarà fora del sistema solar. I resulta que qui por-
ta lleis són vostès. 

Jo és que no ho sé, no sé ni per on començar. I, com 
que no sé ni per on començar, començaré per allò que 
crec que hauria de regir, el que hauria de manar, el 
que hauria d’incidir, que és el sentit comú. Com que 
no vull entrar en una guerra de banderes i en una 
guerra de sentiments perquè tothom se sent d’allà on 
se sent i tot és absolutament legítim, jo no tinc res en 
contra d’Espanya, no hi tinc res en absolut, al contrari, 
me l’estimo i me l’estimo molt, no entraré en aquesta 
dialèctica a què ens volen portar.

El que diu el sentit comú és que tothom se senti d’on 
se senti mentre se senti respectat. Els símbols són molt 
importants –els símbols són molt importants–, però 
són tan importants que per aquest grup parlamentari, 
per Esquerra Republicana de Catalunya, proclamar la 
independència del país per només canviar una bandera, 
ja estem bé on estem. Imagini’s si una bandera ens fa 
perdre l’oremus o no. Gens ni mica. Quin problema hi 
ha amb la bandera espanyola? Cap. Quin problema hi ha 
amb la senyera? Cap. Quin problema hi ha amb la ban- 
dera republicana, com deia el diputat Bosch? Cap. 
Quin problema hi ha amb la bandera del Partit Popu-
lar? Cap, cap ni un, com la d’Esquerra Republicana, 
cap ni un. És que aquest no és el problema; el pro-
blema és que porten tres-cents anys que no han entès 
res. El que haurien de fer vostès és seduir-nos, el que 
haurien de fer vostès és sentir-nos a gust amb la repre-
sentació de la bandera espanyola. Aquesta és la qües-
tió, aquesta és la feina que haurien de fer vostès. I en 
comptes d’això –com bé ha dit el diputat Bosch–, ens 
porten una llei on més de la meitat dels articles és un 
règim sancionador. Home, per seduir, Déu n’hi do, eh?

Jo no estic aquí per donar lliçons a ningú, però, la ve-
ritat, estar durant quinze minuts per fer-li una rèplica 
a vostè d’una cosa que porten tres-cents anys que no 
han entès, em sembla que no val la pena. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Grup Mixt, té la paraula el senyor David 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per posicionar la CUP - Alternati-
va d’Esquerres en aquesta vella –anava a dir «nova»– 
proposició de llei de l’ús de símbols. Dir en primera 
instància que firmo fil per randa totes les afirmacions 
d’en Dionís i d’en Jaume i, malgrat tot, també, doncs, 
defensarem per què fem aquest retorn de proposició de 
llei a la paperera de la història, segurament, i a les ca-
tacumbes del passat.
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Hi ha una qüestió prèvia procedimental, i parafrase-
jaré la senyora Garcia Cuevas, no? És perfectament 
reglamentari i fins i tot legítim i legal que un grup 
parlamentari faci una proposta de llei; més legítim i 
imprescindiblement i rigorosament democràtic és que 
acceptin la majoria democràtica aclaparadora que avui 
els enviarà, eh?, retornarà aquesta proposta de llei. És 
l’únic exigible, que respectin la decisió d’aquesta cam-
bra quan avui els tombem novament la seva obses-
sió neuròtica en la protecció d’uns símbols profunda-
ment deslegitimats –deslegitimats–, com deia un dels 
detalls de l’enquesta de La Vanguardia de la setmana 
passada: només un 5 per cent de la societat catalana 
considera ja útil avui la Constitució espanyola, i vostès 
s’entossudeixen a obligar-nos a pensar el contrari.

No entrarem, efectivament, nosaltres en una guerra de 
les banderes, que és un tema massa delicat, que remet 
a les adscripcions lliures, voluntàries, fins i tot als sen-
timents i a les identitats complexes en el segle xxi. Pe-
rò vostès tornen a la brigada Aranzadi, a una batalla 
que ja tenen perduda d’antuvi, amb una argumentari 
la veritat que bastant peregrí, simplista, reduccionista, 
binari i maniqueu per a termes d’una complexitat molt 
més fonda i molt més complicada.

És mentida que estiguem parlant de la legalitat vigent, 
és veritat que els símbols oficials o aquest debat so-
bre símbols oficials, que no són res més que una altra 
expressió del moment polític que vivim, del conflicte 
polític que vivim entre el nostre poble i l’Estat espa-
nyol. Vostès es poden obsedir també neuròticament a 
judicialitzar repressivament la vida política democrà-
tica del nostre poble, amb una escomesa més del naci-
onalisme d’Estat en el nom del no-nacionalisme, que 
fa molta gràcia. Quan un estat decimonònic que pensa 
en monarquia, bandera, exèrcit té problemes per plan-
tar la bandera en un territori és que un problema sever. 
I quan ha de recórrer a la llei perquè la voluntat majo-
ritària de la societat és no fer-ho, també té un proble-
ma profund de legitimitat i també, fins i tot, de legali-
tat. D’aquest Estat, a més, neuròticament obsedit en la 
defensa dels seus símbols i que ens volen supeditar al 
seu imaginari simbòlic, que no és el nostre. 

Perquè, finalment, senyora Garcia Cuevas –li ho po-
dria dir en termes personals, íntims, entre vostè i jo–, 
jo no sóc espanyol, senyora Garcia Cuevas, no sóc es-
panyol, i no hi ha estat, ni llei, ni exèrcit, ni policia que 
algun dia em converteixi en espanyol. Però jo a vostè 
li respecto la seva adscripció voluntària, però vostè a 
mi m’està dient el que sóc i el que no sóc, que és la di-
ferència: jo a vostè no li dic el que ha de ser, però vos-
tè a mi em diu el que sóc.

Dit això, els símbols, és veritat que són un espai de 
representació profundament simbòlica de referents co-
muns, però també i sobretot una eina de poder i con-
trol i domini. La dominació simbòlica constitueix no 
només una forma d’exercir el poder, sinó a vegades el 
poder en si mateix: l’Estat, diguem-ho així, com a mà-
quina de guerra que aspira a dictar i controlar aquesta 
repressió simbòlica, hi insistim, «decimonònica», sen-
se que es noti, que diria Michael Billig amb allò del 
«nacionalisme banal», uns símbols que haurien de ser 
imperceptibles, aparentment naturals, els únics possi-

bles i fins i tot neutrals. Però quan aquesta neutralitat 
falla, que és el que passa en la qüestió catalana en-
frontada a l’Estat espanyol, tot el castell de cartes s’en-
sorra.

En el seu monopoli, l’Estat no admet altres represen-
tacions simbòliques ni altres legitimitats ni altres ads-
cripcions democràtiques, lliures, voluntàries, mas-
sives i determinades, només, condescendentment. 
Perquè això és l’anomalia espanyola permanent, ser 
incapaços encara d’entendre el plurinacional, el pluri-
lingüístic i pluricultural que habita la pell de brau, i 
ens volen a penes folkloritzar. La imposició de la ban-
dera espanyola que pretenen és la metàfora de la im-
posició no nacionalista que falsegen i també d’aquesta 
dominació, hi insistim, espanyolista, de nacionalisme 
d’Estat. És la imposició de l’Estat, és a dir, del més 
fort, la que defineix què és correcte i què és incorrecte. 
I el que deia –crec que ho deia en Dionís, també– és la 
contracrònica d’una severa derrota històrica i llarga i 
que, a més, segurament, ja serà per sempre, afortuna-
dament, perquè estem marxant, perquè volem marxar 
i perquè acabarem marxant.

Però hi ha una falsedat també simbòlica, que diria Pierre  
Bourdieu: en els estats «decimonònics» europeus la 
dominació simbòlica no és res més que la dominació 
de les minories sota la ficció de la neutralitat ciutada-
na. I hi ha un problema sever, com dèiem, que és el de 
legitimitat i legitimació del règim del 78 a Catalunya, 
els símbols estan profundament desautoritzats, obli-
dats o bandejats. I té un punt també, fins i tot, de vio-
lència institucional: vostès pretenen que sigui la per-
secució, el càstig i la sanció el que faci uns símbols 
comuns, consensuals, compartits de forma obligatò-
ria, no des de la llibertat de cadascú.

Perquè vostès finalment el que volen és simbolitzar 
una determinada idea d’Espanya caduca, afortunada-
ment caduca i antiga i que ja no existeix. I ho haurien 
de reconèixer: mai «dels mais» s’han aconseguit nor-
malitzar aquests símbols en la societat catalana. Bo-
na prova, l’enèsima, és aquesta llei que avui presenten 
aquí des de la impotència i des de la derrota històrica. 
Perquè, al final, és un símbol de feblesa i de fracàs i de 
projecte fallit –no sé qui ho deia, el Jaume o el Dionís, 
m’és indistint–, d’un projecte fallit d’Espanya com a 
nació homogènia.

I els símbols, a més, en un estat espanyol que van néi-
xer sobreprotegits jurídicament en dret comparat, és a 
dir, una sobreprotecció inaudita: primer era el rei, que 
no es podia tocar, eh? Tots els negocis que ha fet, totes 
les tupinades, totes les amistats perilloses, mai cap 
premsa n’ha dit res, perquè era una monarquia feble, es 
deia aleshores. O la bandera, sobreprotegida. Als Es-
tats Units és constitucional cremar la bandera dels  
Estats Units –als Estats Units, eh?–, aquí és inconsti-
tucional, és il·legal i és un delicte cremar la bandera 
espanyola. Si crema una estelada no passa res, i també 
són referents simbòlics d’una part molt important de 
la societat.

Després m’hi referiré, a l’acte de cinisme i d’hipocre-
sia. Fins i tot d’aquell bé jurídic a protegir, simbòlic, 
que és la unitat indivisible de la patria, un dels fona-



Sèrie P - Núm. 107 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 de maig 2015

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 54.2  63

ments de la dictadura franquista, se n’encarrega la tu-
tela militar a un exèrcit, de la mateixa manera que les 
lleis orgàniques, en l’article 38, ho defensaven alesho-
res. Al Codi penal està introduït l’ultraje a la bandera, 
les ofenses a Espanya, però no quan s’ultratja, no?, o 
s’humilia la memòria d’un president afusellat. És su-
blim aquesta comparativa, eh? Si veieu la sobreprotec-
ció jurídica dels símbols espanyolistes i la desprotecció 
jurídica d’altres símbols compartits i comuns. 

En el fons és una iniciativa desesperada i en el fons, 
per nosaltres, òbviament, continua sent la constància 
històrica de la resistència al domini simbòlic espanyo-
lista –hi insisteixo: espanyolista–, que volen imposar 
la bandera per llei. Per tant, una altra nova dimensió 
de quina és la magnitud de la crisi del règim a l’Estat 
espanyol. No és nova, tampoc, eh?; els faré tres refe-
rències, perquè no és la primera nació ni el primer po-
ble que intenten sotmetre a una llei de símbols. 

El 2013 ho van fer a les Illes Balears. Bauzá va regis-
trar la Llei de símbols, sol, en solitari; era un partit 
que deia quins eren els símbols de tots. I el seu con-
sell consultiu va dir que era inconstitucional, perquè 
vulnerava la llibertat d’expressió. Què és el que volien 
prohibir? Un llaç, amb la bandera de les Illes Balears, 
que també és la senyera, que expressava aquella pro-
testa de tota la comunitat educativa, la major vaga que 
han tingut des que governen, no?, a les Illes Balears, la 
marea verda, i volien prohibir aquell llacet, quan sa-
ben perfectament que el 90 per cent de la matriculació 
a les Illes Balears demana la llengua catalana.

Fa molt poc, aquest març, el PP valencià ha aprovat en 
solitari, també, i amb l’oposició de tota l’oposició, val-
gui la redundància, la Llei de símbols. Saben que arri-
ben a dir, vostès, en la Llei de símbols del País Valen-
cià? Que cap administració, partits polítics, sindicats, 
sistema educatiu, mitjans de comunicació, empreses i 
associacions empresarials, entitats, organismes i par-
ticulars ho podrà qüestionar. Però qui es pensen que 
són? Que ens dicten per llei què hem de pensar? És la 
inquisició. Ens diuen que ningú pot qüestionar la Llei 
de símbols que vostès sols es treuen. Si això no és ho-
mogeneïtzació cultural, imposició, autoritarisme i in-
quisició, doncs, que vingui Bergoglio i ho vegi. Però el 
tuf absolutista i la fetor autoritària és òbvia. 

I també els va passar a Navarra el 2012, que han per-
seguit ajuntaments en llocs on no saben ni entenen i 
segurament ni coneixen la pluralitat de la comunitat 
navarresa. Tan..., han anat tan lluny, perseguint ajun-
taments, alcaldes, batlles, regidors, multant-los, tra-
ient-los subvencions, que al final hi ha hagut una ILP, 
acceptada, finalment, que simptomàticament es diu 
ILP de respecte a la pluralitat de Navarra. Vostès, com 
si volen fer lleis derogant el sistema mètric decimal o 
derogant la llei de la gravetat, que és aquella que diu 
que tot cau pel seu propi pes, com aquesta mateixa llei.

I entro, finalment, en el tram final, perquè avui també 
és un bon dia sobre els símbols. Avui, quan el que no 
poden fer via vots ho fan via imposició, quan volen 
rebentar, alterar i violentar el sistema educatiu cata-
là; quan, com no poden amb la legalitat catalana que 
surt d’aquesta casa, amb la legitimitat educativa de to-

ta una societat, amb la voluntat pedagògica de tot el 
món de l’educació, doncs, intenten fer-ho per llei, amb 
l’última cafrada del ministre Wert.

Però, en el fons, tenen un punt d’hipocresia i de ci-
nisme brutal i salvatge, perquè vostès fa molt poc, ar-
ran dels tràgics atemptats a París contra els humoris-
tes de Charlie Hebdo es picaven el pit, hipòcritament, 
en defensa de la llibertat d’expressió. Després venien 
a l’Estat espanyol i segrestaven portades d’El Jueves, 
perquè es ficaven amb la monarquia, o tancaven impu-
nement, amb tortures, Egunkaria. Aleshores no hi ha-
via manifestacions. Egunkaria estan absolts per l’Au-
diència Nacional que diu que és un tancament anòmal. 
I el Tribunal d’Estrasburg ha dit que es va torturar els 
directius d’Egunkaria. Els ho recordo. Sota el senyor 
Ángel Acebes.

És a dir, defensen que es pot fer befa dels símbols re-
ligiosos musulmans però que no es pot fer befa dels 
símbols sagrats espanyols. En què quedem, senyors 
del PP? Que quan passem els Pirineus fem un acte 
profund d’hipocresia?

Per tant, nosaltres no entrarem, efectivament, en la 
guerra de les banderes. Però sí que és veritat..., i insis-
tim en aquesta reflexió, que finalment podria ser una 
conversa de bar. Jo no li diré mai a la senyora Garcia 
Cuevas com s’ha de sentir o com es deixa de sentir. 
Però sí que hi ha un bloc de poder i un nacionalisme 
d’estat que a mi permanentment m’estan dient que sóc 
el que no sóc i el que mai seré. I aquesta és la lògica 
brutal i desigual d’un nacionalisme d’estat expansiu i 
homogeneïtzador que no entén res encara de «disfru-
tar» lliurement de la diversitat, de la policulturalitat i 
del respecte mutu.

La realitat els passarà pel damunt i afortunadament 
el passat no tornarà. I, per això, per tornar al passat 
aquesta llei, és pel que presentem el retorn, la propos-
ta de retorn de la llei. O, parafrasejant-los, afortunada-
ment, de Isabel y Fernando, el espíritu ya no impera, y 
ya no moriremos besando su sagrada bandera.

Gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, té la paraula l’il·lustre senyor Xavier Cima.

Xavier Cima Ruiz

Sí; moltes gràcies, presidenta. Senyora Garcia Cuevas 
i senyors del PP, ja veuen amb quina facilitat ens po-
sen d’acord a la gran majoria de l’arc parlamentari cada 
vegada que intenten tractar un tema com és la simbo-
logia catalana. I ens posen d’acord perquè a nosaltres 
mai se’ns ha passat pel cap tractar en aquest Parlament 
el que és la simbologia espanyola. Senzillament la res-
pectem i no intentem imposar-ne cap. El que sí que és 
veritat, que cada vegada que vostès vénen aquí i ens 
intenten imposar la seva simbologia, ens troben a tots 
fent front comú perquè això no pugui passar.

Hi tornem a ser. Vostè ho ha provat, ho han provat de 
moltes maneres diferents: ho han provat amb la sim-
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bologia dels Mossos d’Esquadra, ho han provat amb 
els parcs de bombers, ho han provat amb les escoles. 
No se’n surten –no se’n surten. I aquesta vegada ja ti-
ren pel dret amb una proposició de llei, doncs, que, no 
sabem si és per la proximitat de la campanya electoral 
o no, sembla que van a pescar els pocs vots que els 
queden.

Aquesta proposició de llei proposa establir un estricte 
marc regulador de l’ús dels símbols per part de l’Ad-
ministració pública en l’àmbit territorial de Catalunya 
i sotmetre la utilització o col·locació de qualsevol sím-
bol no permès a un procediment sancionador, la qual 
cosa suposa un ampli desenvolupament del règim san-
cionador, com ja li han recordat la resta de companys 
que han intervingut, i un règim més restrictiu que la 
normativa vigent per poder utilitzar o col·locar qual-
sevol altra simbologia en els béns afectats dels serveis 
públics.

A més a més, aquesta proposició s’aparta, sense cap 
tipus de justificació, del principi del pluralisme polí-
tic i dels valors democràtics més bàsics. I suposa una 
vulneració de les llibertats ideològiques i d’expressió.

Aprovar aquesta proposició de llei no té cap mena fo-
nament i produiria una vulneració dels drets fonamen-
tals. En qualsevol cas, el principi general en un estat 
democràtic és el d’una interpretació favorable a la lli-
bertat individual i a les seves manifestacions concre-
tes, i no es justifica la disposició de mesures adminis-
tratives i disciplinàries, que no poden prevaldre sobre 
l’exercici responsable de la llibertat d’expressió.

Sap què passa, diputada? Que vostès aquí sempre par-
len del mateix. Mentre aquest Parlament està debatent 
lleis que afecten altres preocupacions importants dels 
nostres ciutadans –no gent, ciutadans, senyora Cue-
vas–, vostès insisteixen permanentment en les qües-
tions que tenen a veure amb el sobiranisme, amb les 
banderes, amb la identitat, amb la llengua, etcètera. Els 
ho hem repetit moltes vegades; els demanem que siguin 
respectuosos amb les altres identitats, que cadascú se 
sent com se sent i que cadascú ha de poder exercir la 
llibertat d’expressió, la llibertat d’associació i la lliber-
tat de manifestació en l’àmbit de la democràcia. I això 
també ho posa a la seva Constitució espanyola.

Vostès diuen que les nostres institucions no mantenen 
la neutralitat adient. Només els diré una cosa: mai, 
mai, mai trobarà una administració catalana que hagi 
dispensat un tracte no neutral a un ciutadà pels motius 
que vostès al·leguen. Això és bo i ha de ser així. Les 
nostres institucions han de garantir el dret a la llibertat 
d’expressió, i això és el que fan. No ho fan totes, però. 
Li recordo que no podem valorar de la mateixa forma 
el paper que juguen algunes institucions de l’Estat es-
panyol. Permeti’m que li digui que a títol personal tro-
bo a faltar en aquesta proposició de llei la signatura de 
la senyora Llanos de Luna; comparteix amb vostès la 
mateixa simpatia per la llibertat d’expressió. Li posaré 
un exemple. Vostès, mentre prohibeixen estelades, per 
una banda, permeten manifestacions amb simbologia 
feixista, per l’altra.

Senyors i senyores del Partit Popular, abandonin la 
guerra de banderes, abandonin aquesta falsa política 

que no els porta enlloc. Estem aquí per garantir els drets 
dels nostres ciutadans, de tots. No veuen que aques-
ta actitud no genera res de positiu? No veuen que una 
societat moderna, solidària, sostenible, és aquella que 
respecta la llibertat d’expressió dels seus ciutadans? 
Que no se n’adonen que en ple segle xxi hem de ser 
capaços de ser respectuosos amb les idees i els pensa-
ments de tothom?

El debat de la llibertat d’expressió no és absolut, és 
cert, però la invocació d’aquestes limitacions no pot 
justificar, sense més argumentació, l’adopció de mesu-
res restrictives de drets fonamentals, ja que en el supò-
sit que es produeixi una extralimitació de la llibertat 
d’expressió, amb vulneració d’altres drets i llibertats, 
els mecanismes de reacció s’hauran d’activar un cop 
s’hagi produït la ingerència, i és per això que l’ordena-
ment jurídic ja preveu a hores d’ara mecanismes de re-
acció suficients i ponderats en el cas que efectivament 
s’hagin concretat un atac als valors de funcionament 
de l’Administració per mitjà de la llibertat d’expressió 
i dels empleats públics.

La nostra societat ja no reclama polítiques velles i ràn-
cies, passades de moda. Però vostès no canviaran, i 
estic segur que d’aquí ben poc tornarem a parlar d’a-
quest tema, gràcies a alguna aportació del seu grup.

Ja per acabar i no perdre gaire més temps, sí, fer-li una 
petició. Els ajuntaments, els alcaldes, els regidors que 
estem en actiu tenim altres feines que fer front a la de-
legada del Govern. No ens faci perdre el temps amb 
tonteries que no porten enlloc i deixi’ns treballar pels 
nostres ciutadans. Ara s’acosten eleccions municipals 
i vostès ho haurien de tenir també molt clar.

Sense perdre més temps, i mentre esperem que torni 
a arribar un altre dia en què vostès tornin a presentar 
alguna altra moció, o proposta de resolució, o propo-
sició de llei, que parli una altra vegada d’aquest tema, 
que ja cansa, els anuncio que votarem..., hem presen-
tat una esmena a la totalitat i a més a més votarem a 
favor de les esmenes a la totalitat presentades per la 
resta de grups.

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

La presidenta

Per a un torn en contra, té la paraula la il·lustre senyora 
María José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Bueno, vemos que hay bastante 
confusión, ¿eh?, en relación con lo que es la legalidad, 
y que la legalidad, precisamente, está para garantizar 
la libertad.

También veo que tienen ustedes mucha confusión de 
lo que es la libertad de expresión. Me parece que no 
han escuchado o no han querido escuchar lo que he es-
tado explicando. 

Siguen ustedes confundiendo lo público y lo privado. 
Parece mentira que tampoco un concepto tan sencillo, 
pues, sean capaces de discernirlo, quizá por su propio 
interés político.
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Y, miren, la «estelada» en mi ayuntamiento a mí no 
me respeta. Yo no me siento respetada por mi ayunta-
miento, ni por la «estelada» que tiene en la fachada ni 
por otras muchas cosas.

Tienen ustedes un sentimiento patrimonialista de Cata-
luña que es injusto y cansino. Y, ¿saben?, es que Catalu-
ña es de todos, para empezar porque la pagamos entre 
todos.

La politización de los espacios públicos en Cataluña 
es una evidencia: la proliferación de «esteladas» para 
dar la apariencia de que todos somos separatistas es 
una realidad.

También es una realidad que en Cataluña muchos 
ayuntamientos se saltan las leyes. Unos ya han sido 
condenados, otros están probando triquiñuelas para 
que no los condenen y otros están pendientes de sen-
tencia. Pero todo después de un costoso y farragoso 
procedimiento judicial que nos podríamos evitar con 
esta ley, porque seguramente que la imposición perso-
nal directa y por vía administrativa, y desde la propia 
Generalitat, ¿eh?, no la señora Llanos de Luna, de la 
sanción evitaría, seguramente, el procedimiento.

Yo no he escuchado a nadie defender aquí que es le-
gítimo que los responsables públicos se salten la ley 
como se la están saltando. Tampoco he escuchado a 
nadie razonar que sería correctísimo que cada parti-
do que gobierne inunde todos los espacios públicos 
con sus símbolos. O que es correctísimo que los niños 
asistan a la escuela para ser adoctrinados o que tengan 
que jugar en un parque público vigilados por una «es-
telada». Nadie ha defendido que esto sea correcto; yo 
no lo he escuchado. El argumento, el único, es que es-
to no es un problema y que este Parlamento tiene otras 
prioridades. Vale. Pues la cuestión de las prioridades 
depende del talante de cada cual. Para nosotros, que 
los ciudadanos tengan que soportar a responsables pú-
blicos incumplidores, adoctrinadores y tendenciosos, 
que no cumplen la ley, que pervierten y degradan los 
espacios públicos que les hemos confiado los ciudada-
nos –todos, ¿eh?, no solo los que les han votado–, co-
mo si fueran suyos, excluyendo a los que piensan dife-
rente, nos parece muy grave, nos parece indigno y nos 
parece una señal evidente de que algo está yendo muy 
mal en Cataluña en términos de calidad democrática, 
y esto no parece ninguna tontería. Fíjense si entende-
mos bien lo que está pasando, ¿eh? –fíjense.

Y con relación a que esto no es un problema..., pues sí, 
quizás llevan toda la razón, porque para ustedes, para 
los separatistas no es un problema, claro que no. El 
problema es que todos no somos separatistas en Cata-
luña, pero todos estamos pagando y tenemos derecho 
a disfrutar de espacios y servicios públicos apolíticos 
y neutrales –todos tenemos derecho–, y que un par-
que público con nuestro dinero no tenga una «estela-
da» allí. Ya se lo digo: ni la bandera del PP, ni la del 
PSOE. Es que no tiene que haber ninguna bandera po-
lítica. O ir al colegio, tampoco tiene que haber «este-
ladas» en los colegios, ni en los ayuntamientos porque 
son de todos, ¿lo entienden? –de todos. Espacios pú-
blicos, de todos; espacios privados, de cada uno; en el 
espacio privado lo que quieran, en el público no.

Aquí está el problema, en que a pesar del esfuerzo 
adoctrinador y para dar una apariencia uniforme y sin 
disidencias, que en eso consisten las «esteladas» en lu-
gares públicos, en que parezca que es que todos so-
mos separatistas, por eso todos aceptamos que nos re-
presente una «estelada». Pero, a pesar de su esfuerzo, 
todavía existen ciudadanos valientes que están defen-
diendo la convivencia y la democracia, la convivencia 
entre todos, entre los que les gusta ser españoles y los 
que no, los que quieren una «estelada» y los que no, 
los que respetan un símbolo y los que no, pero la con-
vivencia entre todos, dentro de la legalidad.

Estos ciudadanos sí que están protestando y están ha-
ciendo llegar a las instituciones competentes quejas, 
quejas sobre ayuntamientos que no colocan las bande-
ras oficiales porque, ya se lo he dicho, nos guste o no 
son de todos. Es que para eso está la ley, para esto está 
la Constitución y el Estatut, para eso se ha votado, pa-
ra eso están las mayorías, ¿o es que no entendemos lo 
que es el estado de derecho? Claro, los que están en el 
sistema asambleario o las dictaduras éstos no entien-
den lo que es el estado de derecho.

También hay muchas quejas sobre «esteladas» que es-
tán colocadas en lugares públicos y estas quejas lle-
garán a la Junta Electoral y llegaran al Defensor del 
Pueblo y llegaran al Síndic de Greuges, y alguien ten-
drá que actuar, ¿no?, porque alguien tendrá que defen-
der aunque sea a las minorías. ¿O es que las minorías 
no tienen derecho a la vida? ¿No son libres? ¿No tie-
nen derecho las minorías, también, a ver respetados 
sus derechos, a que se cumple la ley? Si no estamos 
pidiendo que se haga una ley nueva, estamos pidiendo 
que se cumpla la ley, que se concrete, se explicite en 
una ley de símbolos, porque hay quien no lo entiende. 
Hay quien no entiende que la bandera de España y la 
señera tienen que estar todos los días en la fachada de 
los edificios públicos, lo he dicho, como en este Parla-
mento, hay quien no lo entiende. Hay quien no entiende 
que una «estelada» es un símbolo político y no pue-
de estar en un colegio, hay quien no lo entiende, hay 
quien se ríe, como la consejera Rigau. A nosotros todo 
esto nos parece escandaloso.

Yo no sé si las quejas de los ciudadanos..., sean 10, sean 
100, sea 1, sean 1.000, es que no lo sé ni me importa, 
porque con que haya un ciudadano que siente vulne-
rados sus derechos fundamentales, con que haya uno 
solo, merece nuestra consideración. Los ciudadanos 
siempre van a poder contar con el Partido Popular pa-
ra defender sus derechos, ahí siempre nos encontrarán. 
Porque la ley, lo repito, protege la libertad y protege a las 
minorías; y el que no lo quiera entender es que no ha 
entendido lo que es el estado de derecho, es que no ha en- 
tendido lo que es la convivencia, lo que es la toleran-
cia y lo que es la pluralidad. Son ustedes, los seño-
res separatistas, los que quieren imponernos a todos sus 
símbolos, porque es que no tenemos por qué soportar 
una «estelada» en un ayuntamiento, es que no tene-
mos por qué soportarlo. En la casa del alcalde sí, no 
tengo nada que decir, todos mis respetos, faltaría más, 
pero en el ayuntamiento no, en la rotonda no, no hay 
porque soportarlo, está usted equivocado, usted no en-
tiende lo que es la pluralidad, no entiende lo que es la 
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convivencia, no entiende lo que es el estado de dere-
cho. Es que ese es el problema –es el problema–, es 
que son ustedes profundamente anacrónicos. 

En definitiva, si tenemos un problema, si tenemos res-
ponsables públicos que incumplen la legalidad, que 
no respetan los símbolos que hemos votado y, sin em-
bargo, nos imponen los que no hemos votado, sino los 
que a ellos les gustan, y además son símbolos polí-
ticos..., podría ser la bandera pirata, pero la bandera 
pirata no es un símbolo político, te puede gustar o no 
pero no es un símbolo político, pero la bandera «es-
telada» es un símbolo de una fuerte carga política y 
partidista. Todo esto no nos parece defendible, no nos 
parece legítimo y además nos acarrea costosos proce-
dimientos judiciales, es un deterioro de la calidad de-
mocrática de nuestros espacios públicos, provoca que 
una parte de la población se sienta excluida, se sienta 
molesta, se sienta ofendida, además con toda la razón 
y con la ley de su parte, como les he demostrado.

Con todas estas circunstancias yo no entiendo que este 
Parlamento aplique la relatividad moral de mirar para 
otro lado y ponerse del lado del que abusa, de quien 
agrede, sea la mayoría o la minoría, quien se está sal-
tando la ley sin razones legales, les moleste el régimen 
sancionador. ¿Encuentran escandaloso que un alcalde 
tenga que pagar seis mil euros de su bolsillo por no 
poner la señera en el ayuntamiento? Bueno, pues, en 
nuestra opinión una sociedad libre hay que velar por la 
libertad de todos, y la autoridad tiene que cumplir su 
obligación. ¿Cómo explicamos a los ciudadanos que 
pagan las multas municipales que las multas de su al-
calde las pagamos entre todos? O sea, el alcalde es un 
incumplidor, actúa ilegítimamente y todos pagamos la 
multa. Que la pague él, ¿no?, ¡faltaría más!

Por tanto, miren, acabo –y doy gracias a la presidencia 
por concederme más tiempo–, después de escuchar sus 
argumentos –pobres en términos jurídicos y de sentido 
común, hay que decirlo– nos reafirmamos en la necesi-
dad de mantener esta proposición de ley. Y, miren, us-
tedes la rechazarán, pero miren, la realidad sigue ahí. 
¿Y saben qué pasa? Que quedará para que la juzgue la 
historia.

Gracias, presidenta, señoras y señores diputados.

La presidenta

A continuació, per fixar el seu posicionament té la 
paraula, en nom del Grup Socialista, l’il·lustre senyor 
Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, estem da-
vant d’un debat irresoluble? Podria semblar-ho, si ate-
nem les raons i arguments que han exposat uns i altres 
aquesta tarda en ocasió d’aquesta proposició de llei per 
la regulació dels símbols que presenta el Grup Parla-
mentari del Partit Popular. Però jo vull pensar que en 
algun moment serem capaços, en aquesta cambra o en 
aquesta societat, d’escoltar amb una mica d’atenció les 
raons de l’altre.

Perquè, mirin, el Grup Parlamentari Socialista con-
sidera que la proposició de llei que presenta avui el 
Grup Parlamentari Popular és, des d’un punt de vista 
estrictament formal, no necessària, i ho explico exac-
tament perquè, de fet, ho exposa l’exposició de motius, 
valgui la redundància, de la mateixa proposició. L’ús 
dels símbols de l’Estat està regulat en la Constitució 
espanyola, que ja preveu la possibilitat de l’ús dels 
símbols autonòmics d’aquelles autonomies que regu-
lin en els seus estatuts, doncs, una bandera pròpia –al 
final ha acabat sent el cas de totes–, i l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya regula l’ús dels símbols, ho recor-
dava el senyor Bosch, de Catalunya. A més a més, des 
d’aquestes dues regulacions hi ha hagut una evolució 
jurisprudencial que ha anat concretant, davant de ca-
sos particulars, com s’havia d’entendre aquest ús res-
pecte a la necessitat de la permanència de l’exhibició 
dels símbols, respecte a la qüestió dels símbols locals, 
que, d’altra banda, també tracta la Llei de bases del 
règim local i la Llei municipal i del règim local de Ca-
talunya, etcètera.

Per tant, el que cal fer, des del punt de vista de les insti-
tucions públiques, amb els símbols d’Espanya, de Ca-
talunya, de la Unió Europea i dels símbols locals en 
el cas que correspongui, està força clar: cal tenir-los 
exhibits amb l’ordre de prelació que estableixen, di-
guem-ne, les lleis, perquè també hi ha la Llei 39/81 
–per cert, un parell d’incisos d’un article d’aquesta llei 
van ser declarats inconstitucionals al 92–, però, bé, la 
qüestió és que des del punt de vista pràctic està força 
clar, el problema, per tant, és de compliment de la llei. 
I jo crec que només s’explica la reacció dels grups par-
lamentaris que han presentat una esmena a la totalitat 
per provenir la idea del grup parlamentari de qui pro-
vé, perquè no es pot ignorar que les disposicions sobre 
els símbols de l’Estat i de Catalunya no s’estan com-
plint en moltes institucions del nostre país. Això seria 
una primera consideració.

És a dir, des del punt de vista de l’exhibició dels sím-
bols, que, per exemple, avui presideixen aquesta ses-
sió, no s’està complint, hi ha molts ajuntaments que 
no ho fan, i crec que no m’equivoco si dic que en la 
immensa majoria de casos és perquè no s’exhibeix 
la bandera espanyola i sovint tampoc la europea. Per 
tant, això hauria de provocar una reacció dels poders 
públics que tenen l’obligació de fer complir les lleis. 
Després, ens agradaran més o menys els símbols; aquí 
cada ciutadà té un univers simbòlic, hi ha símbols als 
quals es sent més adherit, símbols respecte dels quals 
pot sentir, fins i tot, rebuig, però aquests són els sím-
bols civils que la Constitució i l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya han dit que ens representen a tots. I fins 
que no sigui d’una altra manera, que en democràcia 
tot pot canviar, fins que no sigui d’una altra manera 
aquests són els símbols que han de presidir les nostres 
institucions. Per tant, aquest és un primer problema al 
qual, per molt que n’hi hagi de molt prioritaris en el 
context de crisi econòmica i socials com l’actual, és 
evident, però, és un problema que cal abordar i que 
aquesta cambra fa malament de girar-hi l’esquena.

La segona qüestió, que crec que rau en el fons de per 
què el Partit Popular presenta aquesta proposició, és la 
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qüestió de l’exhibició en institucions i en l’espai públic 
de símbols que no tenen res a veure amb els símbols 
oficials, sinó que, en aquest cas, molt majoritàriament 
també en el nostre país, almenys des d’un punt de vis-
ta, diguem-ne, de cobertura territorial –permetin-m’ho 
dir així–, doncs, és bàsicament la qüestió de les di-
ferents estelades que presideixen alguns dels nostres 
ajuntaments, alguns dels nostres espais públics, tam-
bé parcs de bombers, també altre tipus d’instal·lacions 
públiques des de les quals s’han de prestar serveis pú-
blics. Això també és un problema, i aquesta cambra fa 
molt malament de girar l’esquena a això.

Perquè de la mateixa manera que els socialistes cada 
vegada que hem sortit aquí a un faristol hem defen-
sat que hi ha un dèficit a Espanya de comprensió de la 
seva realitat plurinacional i que l’Estat espanyol, que 
és un estat format en una societat que és materialment 
plurinacional i plurilingüística, o adapta les seves ins-
titucions per tal de reconèixer-se plenament com a tal 
i obrar plenament com a tal per tal que tots els ciuta-
dans i ciutadanes, parlin la llengua que parlin, se sen-
tin nacionalment com se sentin, puguin reconèixer-se 
com a ciutadans d’aquell Estat plenament reconeguts, 
plenament respectats, plenament, diguem-ne, podent 
desenvolupar els seus projectes de vida realment sen-
tint-se reconeguts en allò que són, de la mateixa mane-
ra ho prediquem de Catalunya –de la mateixa manera.

Catalunya és tan plural internament com ho pugui ser 
el conjunt d’Espanya, ho és, i hi ha molts ciutadans i 
ciutadanes també en llocs on hi ha una majoria clara-
ment independentista que no se senten representats pel 
fet que les seves institucions, els seus ajuntaments ex-
hibeixin una estelada, sigui amb triangle blau i estel 
blanc o sigui la que estèticament és una mica més ben 
aconseguida que és la de l’estel roig, no se senten re-
presentats –no se senten representats. I, de fet, crec que 
fem molt malament si no ens adonem que això és un 
dèficit de qualitat democràtica que, d’alguna manera, 
contribueix a deslegitimar els arguments sobre la man-
ca de qualitat democràtica de l’Estat que sovint hem 
sentit en aquesta cambra al voltant de la qüestió de la 
consulta, etcètera, no està bé, hi ha qüestions que són, 
diguem-ne, força clares, no està bé.

Per molt que en un determinat indret de Catalunya, en 
un municipi, posem per cas, de 250 habitants només hi 
hagi un o dos habitants que no siguin independentis-
tes, que, d’altra banda és difícil d’esbrinar, diguem-ne, 
però encara que fos aquest el cas, no podria presidir 
en l’ajuntament una estelada, perquè el principi demo-
cràtic exigeix, evidentment, obrar d’acord amb allò 
que les majories decideixen, però amb respecte a les 
minories, eh?, i per molt que el Ple municipal, instat 
per qui sigui, hagi decidit instal·lar a cada entrada del 
poble una estelada i penjar l’estelada a la corporació, 
a la seu de la corporació, això no és legítim –no és legí-
tim–, encara que hi hagi una majoria al darrere que ho  
recolzi: no és legítim, perquè hi ha uns drets que s’han 
de respectar dels ciutadans que no combreguen amb 
aquelles idees de no veure’s, diguem-ne, absolutament 
alienats de les seves institucions, absolutament alie-
nats del seu entorn més immediat, que és el seu espai 
públic, pel fet de la presència omnímoda, eh?, de l’es-
telada sota tot tipus de formats, diguem-ne. Evident-

ment, no cal dir-ho, res a dir respecte a la presència 
de les estelades en qualsevol balcó, manifestació, et-
cètera, només faltaria, no cal ni dir-ho, però no a les 
institucions, no als parcs de bombers, no en molts al-
tres llocs.

Ara, la defensa de la llibertat d’expressió per part de 
determinats grups polítics que diuen que volen posar 
tots els pals a les rodes a una manifestació que figura 
que s’ha de convocar a Barcelona també provoca un 
arc ciliar escèptic, diguem-ne, eh?, especialment tam-
bé tenint en compte que el grup que ens planteja el que 
ens planteja compta en el consell de ministres amb un 
ministre que ha parlat de la necessitat d’espanyolitzar 
els nens catalans, no?

Per tant, diguem-ne, aquí jo ja sé que la intervenció 
que estem fent com a Grup Parlamentari Socialista 
probablement no satisfà a ningú, no agrada a tothom, 
etcètera; però hem de ser molt autoexigents –hem de 
ser molt autoexigents–, i el primer que hem de fer és 
tenir en compte que la societat catalana és també molt 
plural i que mereix, diguem-ne, de nosaltres, si no una 
reflexió profunda sobre la qüestió dels símbols civils 
d’un estat, que ens hauria de portar segurament a una 
major laïcitat, per dir-ho d’una manera que es pugui 
entendre, respecte a l’exhibició dels símbols... La se-
nyora Cuevas ha fet referència a la bandera de Colón, 
absolutament demostrativa, diguem-ne, d’una certa 
manera d’entendre la presència dels símbols d’un es-
tat: vejam qui la posa més gran. Però és que al Born, 
eh?, al Centre Cultural del Born, també hi han planti-
ficat una bandera que també fa somriure si un recorda 
la de Colón.

És a dir, fem-nos el favor, si ens hem de plantejar la 
qüestió de l’ús dels símbols de l’Estat en equipaments 
públics i en institucions, de convenir que una comis-
saria només necessita ser identificable com a comis-
saria de policia, que un ambulatori només necessi-
ta ser identificable com a ambulatori, que un pavelló 
esportiu només necessita que hi posi «pavelló espor-
tiu municipal», etcètera, i que en tot cas reservem els 
símbols per a la seu de l’ajuntament, per a la seu del 
Parlament, per a les seus de les institucions, i no anem 
envaint-ho absolutament tot amb aquests universos 
simbòlics, que al final ens acabaran colgant a tots i a 
la nostra convivència.

La presidenta

A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, l’il·lustre senyor Carles Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputa-
dos, venimos a decidir sobre una proposición de ley 
que plantea el Partido Popular sobre el uso de símbo-
los en las instituciones y espacios públicos de Cata-
luña. En Cataluña, ya se ha dicho, se acaba de decir 
por parte del representante socialista, del señor Ferret 
(remor de veus), Pedret –Pedret, perdón–, se acaba 
de decir que en Cataluña ocurre algo que no es nor-
mal –que no es normal–, no es normal: que ondeen 
en ayuntamientos símbolos que no son los legales. 
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Y entonces tenemos un problema. Y el Partido Po-
pular viene aquí con una proposición de ley y dice: 
«Vamos a abordar el problema.» Y los partidos sepa-
ratistas, que son Convergència i Unió i Esquerra Re-
publicana, y no sé si ustedes también, de Iniciativa, o 
no, y las CUP desde luego, pues, se oponen a que esto 
se regule. ¿Por qué se oponen a que se regule? Bueno, 
pues, muy claramente: porque es su símbolo partidis-
ta. Y ustedes, antidemocráticamente, están porfiando 
para que continúe el abuso que perpetran algunos al-
caldes de sus partidos. Ustedes están impidiendo que 
esto se regule, para obrar por la vía de hecho. Y ya 
está. Y esto es lo que pasa aquí –y esto es lo que pasa 
aquí–, ni más ni menos.

Yo lo que tengo que agradecer es, primero, una cosa. 
Fíjense, yo creo que la representante del Partido Po-
pular..., no sé si esto es muy habitual, desde luego en 
política no es habitual que se ponga en valor una inter-
vención de un adversario político. Yo la voy a poner 
en valor. En política es peor todavía poner en valor, en 
Cataluña, una intervención de un adversario si es del 
PP. Yo la voy a poner en valor. Porque la señora Gar-
cia Cuevas, a pesar de las risitas y las miradas que se 
veían aquí cuando ha dicho lo mismo que el represen-
tante socialista y nadie ha chistado, la señora Garcia 
Cuevas ha hecho una exposición impecable de respeto 
a lo que es la ley y los sentimientos de las personas; ha 
sido una intervención impecable –impecable.

Y aquí hay una perversión en el pensamiento, que por 
ejemplo el representante de Convergència i Unió ha si-
do uno de los máximos exponentes, cuando ha salido 
aquí a decir: «Vienen a imponer su simbología.» Se-
ñor Cima, imponer la simbología es lo que hace el al-
calde que, por sus atributos, coge y cuelga una bande-
ra en el ayuntamiento, aunque no todos los habitantes 
del ayuntamiento sean independentistas. Eso es impo-
ner un símbolo.

Decía el señor de las CUP también: «Porque yo no soy 
español, y a mí que no me impongan la bandera espa-
ñola, porque no soy español.» Pues, muy bien, no im-
pongan ustedes la bandera separatista, que esa sí que 
no está amparada por la ley. Porque las imposiciones 
legales, señores... Que ustedes, que son un cuerpo le-
gislativo, ustedes, que son legisladores, abominen de 
los efectos de las leyes es muy feo –es muy feo. Por-
que ustedes parece que quieran legislar solo en aque-
llo que a ustedes les gusta. Y entonces lo que no les 
gusta no lo legislan, y entonces obran por la vía de 
hecho e imponen un símbolo que no todos considera-
mos, pues, nuestro.

La señora Garcia Cuevas lo ha dicho, porque es que 
lo decimos todos los que nos vemos obligados a pa-
sar por un ayuntamiento en el que vemos una bandera 
«estelada», lo ha dicho: «Oiga, que se la cuelgue en 
su balcón, el alcalde, y que cada cual se cuelgue lo 
que quiera en su balcón, pero que no lo cuelguen en 
el ayuntamiento de todos –que no lo cuelguen en el 
ayuntamiento de todos.»

Hay una crítica que se puede hacer a la proposición de 
ley que plantea el Partido Popular, y se ha hecho tam-
bién por el Partido Socialista: ya tenemos legislación 

que regula el uso de los símbolos legales, ¿eh? Está la 
Constitución, está la Ley de banderas, que regula sola-
mente el uso de la bandera española, que es del año 81, 
y luego tenemos la legislación catalana y el Estatuto, 
que regulan la señera. Entonces, en este aspecto, sería 
superfluo este proyecto de ley, porque no tenemos por 
qué entrar a regular el uso de los símbolos que ya tie-
nen una regulación, ni tampoco establecer un régimen 
sancionador para el no uso de los símbolos legales. Ya 
existen cauces en la Ley de bases de régimen local, 
los subdelegados del Gobierno tienen competencias, 
se puede obligar, y de hecho así se hace, aunque cier-
tamente no con mucha efectividad ni mucha diligen-
cia por parte de la Subdelegación del Gobierno, y ya 
tienen las competencias para hacer cumplir la ley en 
cuanto a la bandera española. En Cataluña, afortuna-
damente, con la señera problema no tenemos; el pro-
blema lo tiene la bandera española. 

Y aquí se decía algo que el señor Bosch, con quien no 
suelo estar nunca de acuerdo, afortunadamente, por-
que tiene un sentido muy dogmático de las cosas y un 
poco antiguo, ¿eh? (rialles), la verdad... Entonces, yo 
no suelo estar con usted de acuerdo en nada nunca, 
porque usted suelta aquí unas cosas que son increí-
bles. Pero hoy ha dicho una cosa en la que tiene ra-
zón también: tenemos un problema en España, y en 
esta parte de España que es Cataluña, cuando tenemos 
que ponernos a intentar que no ondeen banderas que 
no nos representan a todos en los edificios públicos. 
Tenemos un problema. Pero el problema lo perpetúan 
ustedes; lo perpetúan ustedes desde el momento en 
que los representantes de los partidos de ustedes, de 
Convergència i Unió y de Esquerra Republicana, en 
sus respectivos ayuntamientos, pues, obran por la vía 
de hecho e imponen símbolos que no están amparados 
por la ley. Y se lo imponen a los ciudadanos. No es 
España quien impone al señor David Fernàndez, aquí 
presente, la bandera española; es quien piensa, como 
el señor David Fernàndez o quien quiera que sea –y 
supongo que luego me cocerán a alusiones–..., quien 
impone es quien pone la bandera «estelada», que no 
representa más que a unos cuantos.

Nosotros, por tanto, sí que daríamos luz verde a que 
se tramite esto aquí. Que se tramite. ¿Quiere el Par-
lamento de Cataluña hablar sobre esto? No. ¿Por qué? 
Porque ustedes y sus representantes en los municipios 
están haciendo un trágala. Y aquí se ha dicho también: 
esto va a pasar a la historia de los comportamientos 
antidemocráticos. Y solo porque aquí todos tenemos 
la manga muy ancha y somos gente que afortunada-
mente vivimos en una sociedad civilizada y tenemos 
buen trato en general entre las personas, solo eso evita 
que haya más tensión. Porque ustedes están imponien-
do a la mitad de la población un trágala. Y esto mo-
lesta mucho íntimamente a mucha gente. Lo que pasa 
es que ustedes, en sus ambientes politizados y en sus 
núcleos cerrados, eso a lo mejor no lo advierten, pero 
mucha gente está hasta el gorro de entrar en un ayun-
tamiento y tener que pasar por la bandera «estelada», 
que no es la suya, y es su ayuntamiento, y paga los im-
puestos. Eso es algo tan fácil de comprender que no 
sé cómo ustedes pueden venir aquí y dar lecciones de 
democracia. De verdad se lo digo.
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Hasta el Partido Socialista, que se suele poner en estas 
ocasiones de perfil, en esta ocasión parece que va a vo-
tar contra las enmiendas a la totalidad. Yo hasta que no 
lo vea no lo creo. (Remor de veus.) Pero también les fe-
licito, les felicito por su valentía, señor Pedret (veus de 
fons)... Ah, no van a votar, se abstendrán. ¡Ah, ya me 
extrañaba a mí! (L’orador riu.) Ya me extrañaba a mí 
–ya me extrañaba a mí–, señor Pedret. Es que la foto 
de estar en el lado... Usted pone a todos como chupa de 
dómine aquí, los critica, les dice que es antidemocráti-
co, pero, cuidado, votar con el PP y con Ciudadanos... 
Así nos luce el pelo, señor Pedret. No tienen ustedes 
valentía ninguna, y así les va a ustedes también, así les 
va, porque con estas posiciones equívocas del Partido 
Socialista es por lo que estamos como estamos ahora. 
Porque si ustedes desde el principio, con las cosas que 
son claramente ilegales y que no existen en ningún lu-
gar de la cosmovisión occidental, de las democracias 
occidentales, que es ese «dret a decidir» que se inven-
taron ustedes en la Fundación Trias Fargas, ahora lla-
mada CatDem, ¿eh?, o como se llame (remor de veus) 
–ah, no, se llama..., bueno, de otra forma; ustedes sa-
ben, que tienen un montón de instituciones de estas–, 
si no llega a ser porque se inventan ustedes en un la-
boratorio el «dret a decidir» y los socialistas tragan, 
pues, no estaríamos así –no estaríamos así.

Nosotros, nuestro grupo, sí que vamos a votar para que 
se tramite esta ley, porque no nos gusta ver... He habla-
do de los ayuntamientos, pero también los colegios y 
los parques de bomberos. No nos gusta, es antiestético, 
es antidemocrático (remor de veus) –es antidemocrá-
tico. Y algún día ustedes, y gran parte de los que les 
votan ahora, lo acabarán reconociendo. Y también hay 
muchos independentistas, estoy seguro, que abominan 
de estas formas de obrar y de apoderarse de los senti-
mientos de la gente, de imponer.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’honorable senyora Marina Geli.

Marina Geli i Fàbrega

Voldria donar els meus arguments a favor de les es-
menes de retorn, des del socialisme també... (Remor 
de veus.)

La presidenta

Un moment, si us plau, que ja anem acabant, eh? (Pausa.)

Marina Geli i Fàbrega

De veritat creuen que tenim un problema d’estela-
da? De veritat creuen (alguns diputats diuen: «Sí!»)..., 
de veritat creuen que tenim un problema de llengua? 
(Veus de fons.) De veritat creuen...

La presidenta

Un moment... Un moment, senyora Geli, un moment. 
Hem passat tota la proposició de llei amb una certa 

tranquil·litat. Si us plau, no contestin cada vegada que 
la intervinent faci una pregunta, perquè la fa retòrica-
ment, eh? (Rialles.)

Marina Geli i Fàbrega

I sobretot algú pensa que aquesta proposició de llei pot 
ajudar a resoldre un conflicte polític, que sí que accep-
to que hi és, entre Catalunya i Espanya? O no tenim 
regulades ja les banderes? O es tracta de sancio nar-les?

En conducta humana, en psicologia, es diu que hi ha 
una fase, eh?, de la conducta que és la negació del con-
flicte, i que s’ha de superar, i que s’ha de passar a l’ac-
ceptació del conflicte. Però és un conflicte polític. No 
instrumentalitzem les banderes, la llengua, sinó que 
resolguem el conflicte polític.

I em nego, senyora Cuevas, que digui que Catalunya 
no té un moviment pacífic, cívic, transversal, interge-
neracional, interclassista, que de fet vol decidir demo-
cràticament. I, per tant, si algú pensa que algun estat 
al segle xxi, es digui Catalunya o Espanya, decidirà el 
sentiment de pertinença, la imposició dels símbols, la 
imposició de la llengua, de veritat, de l’univers simbò-
lic de la gent, és que viu a l’Edat Mitjana.

La presidenta

Cridem a votació.

(David Fernàndez i Ramos demana per parlar.) Senyor 
Fernàndez.

David Fernàndez i Ramos

Gràcies, presidenta. Per al·lusions.

La presidenta

Endavant.

David Fernàndez i Ramos

Al senyor Carrizosa, molt breument, i amb tota l’ama-
bilitat, eh? Consensuant que tenim un problema, el 
que és absurd és que això passi a llei, perquè fins que 
no solucionem el problema no solucionarem la cosmo-
logia simbòlica del problema. Per tant, és un acte inú-
til que això passi endavant; primer s’ha de solucionar 
el problema i després totes les derivades, que la sim-
bòlica n’és una.

I a la senyora Garcia Cuevas, molt breument també, 
dir-li que quan deia que protegeix la minoria i aquells 
que es senten els drets vulnerats, li demano empara 
perquè jo sento el meu dret vulnerat al costat de 2 mi-
lions de persones a decidir lliurement el futur del nos-
tre poble, que simbòlicament és l’anomalia que per a 
la meitat de la nostra societat significa avui aquesta 
bandera espanyola: la imposició i la negació de la nos-
tra llibertat política. Perquè es comença perseguint 
urnes, es continua prohibint manifestacions i s’acaba 
com s’acaba.

(Jaume Bosch i Mestres demana per parlar.)
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La presidenta

Senyor Bosch...

Jaume Bosch i Mestres

Gràcies, presidenta. Per al·lusions. Bé, sembla que clar 
que sí que hem consensuat i estem d’acord que hi ha 
un conflicte polític. El PP i Ciutadans plantegen resol-
dre aquest conflicte polític amb una llei sancionadora. 
Això és anacrònic. El que és democràtic i és modern 
és resoldre-ho com a Escòcia i com al Quebec: fent un 
referèndum i plantejant que la gent pugui expressar re-
alment què se sent i què vol ser sobre el futur polític 
de Catalunya. Els que neguen aquest principi són els 
anacrònics.

(Ferran Pedret i Santos demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Pedret...

Ferran Pedret i Santos

Per al·lusions, presidenta, del senyor Carrizosa. Se-
nyor Carrizosa, vejam si ens entenem, és la mentalitat 
que implica el fet de concebre qualsevol cosa que no 
sigui seguir-los en el seu posicionament, com ambi-
güitat o posar-se de perfil, el que impedeix que ens 
entenguem. Nosaltres hem dit des del principi que no 
jugaríem en aquests temes a la política de blocs. Nos-
altres estem absolutament decidits a mantenir, amb la 
nostra posició política, tots els esforços per a la cohe-
sió social i la unitat civil del poble de Catalunya. I si 
vostès, i altres, volen jugar a la política de blocs, llan-
çar-se banderes i símbols pel cap o la llengua, nosal-
tres no hi jugarem, perquè algú ha de quedar al mig 
perquè es puguin parlar els uns i els altres.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Procedirem a la... (Carlos Carrizosa Torres demana 
per parlar.) Sí? Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

¿Por alusiones? Por alusiones, señora presidenta. Sí, al 
señor David Fernàndez y al señor Bosch, hay un pro-
blema –hay un problema–, esto es así y lo que se tra-
ta es de superarlo, pues, todos juntos y de cumplir las 
leyes y de evitar que unos abusen de lo que..., de una 
posición de fuerza o dominante en una institución y 
cuelguen símbolos que no nos pertenecen a todos, eso 
es así. La ley nos ampara a todos y eso es..., y después 
resolvemos los problemas.

Y, en cuanto al señor Pedret, es precisamente la cohe-
sión y la unidad civil lo que se busca preservar cuan-

do se intenta que los espacios públicos sean neutrales 
políticamente. Y eso debemos abordarlo y resolverlo 
desde el Parlamento y no dejar que las personas que 
se apropian de los lugares públicos, al final, impongan 
su voluntad sobre los demás, y para eso están los par-
lamentos.

(Alguns aplaudiments. María José Garcia Cuevas de
mana per parlar.)

La presidenta

Senyora Garcia Cuevas...

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidenta. Por alusiones. Bueno, como acla-
ración al último comentario del señor David Fernàn-
dez, a mí me gustaría aclarar que en Cataluña los úni-
cos que están imponiendo algo a los ciudadanos son 
los separatistas, que están utilizando –lo repito, por 
si alguien no lo ha entendido– lo que son espacios y 
bienes públicos en su propio beneficio político; están 
imponiendo los símbolos y banderas, que no son de to-
dos, que no han sido democráticamente avalados, que 
no han sido refrendados por ninguna voluntad popular, 
que a ellos les gustan, les convienen y nos los imponen 
a todos. Esto es una falta de respeto, es un abuso de 
poder y es algo inconcebible en cualquier estado demo-
crático del mundo, que hoy por hoy solo pasa en Cata-
luña. Tampoco saben, los portavoces que han salido, 
el régimen sancionador, las multas y las penas de cár-
cel que hay en muchos países por menospreciar la ban-
dera. Aquí, en España, lamentablemente –lamentable-
mente–, pues no es así. Y, como he dicho, la realidad 
es la que nos lleva a constatar que hay un porcentaje de 
la población catalana de responsables públicos que no 
han entendido la legalidad, no han entendido las nor-
mas de convivencia y, por eso, convenía especificarlas 
y concretarlas.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Procedirem, ara sí, a la votació conjunta de les quatre 
esmenes a la totalitat presentades.

Comença la votació.

Les esmenes a la totalitat de retorn de la proposició 
de llei han estat aprovades per 81 vots a favor, 24 en 
contra i 19 abstencions. I, per tant, aquesta iniciativa 
legislativa resta rebutjada.

Suspenem la sessió fins demà a les nou.

La sessió se suspèn a un quart de vuit del vespre i nou 
minuts.
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	Pregunta
	al Govern sobre la política amb relació als mitjans de comunicació (tram. 310-00526/10)

	Pregunta
	al Govern sobre el trasllat de la seu 
de l’Agència Tributària de Catalunya 
i d’altres dependències administratives de la Generalitat (tram. 310-00522/10)

	Pregunta
	al Govern sobre les finances locals (tram. 310-00521/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre els motius i les conseqüències de la data escollida per a celebrar les eleccions al Parlament (tram. 317-00304/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre la marxa d’empreses de Catalunya a altres llocs de l’Estat (tram. 317-00302/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre 
el suport mutu amb Esquerra Republicana de Catalunya en la perspectiva de les eleccions municipals (tram. 317-00306/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre el model educatiu a Catalunya (tram. 317-00308/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre la relació i el diàleg amb els ajuntaments i el suport del Govern al món local (tram. 317-00303/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre l’informe de la Fundació BBVA-Ivie «Serveis públics, diferències territorials i igualtat d’oportunitats» amb relació a l’àmbit educatiu i sanitari (tram. 317-00305/10)

	Pregunta
	al president de la Generalitat sobre les mesures per a guanyar la batalla contra la desocupació i el que hi pot aportar l’aprovació de la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 317-00307/10)

	Proposició de llei
	electoral de Catalunya (debat de totalitat) (tram. 202-00091/10)

	Projectes de llei
	acumulats relatius al Codi civil de Catalunya (tram. 200-00005/10 i 200-00012/10)

	Proposició de llei
	sobre l’ús de símbols en les institucions i els espais públics de Catalunya (debat de totalitat) (tram. 202-00076/10)





Ple del Parlament


Ordre del dia


1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 6 de maig, a les 10.00 h).


2. Proposta de reforma del Reglament del Parlament. 
Tram. 211-00001/10. Mesa del Parlament i tots els 
grups parlamentaris. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 558).


3. Interpel·lació al Govern sobre les condicions labo-
rals, de salut i de seguretat dels treballadors. Tram. 
300-00306/10. Grup Parlamentari Socialista. Subs-
tanciació.


4. Interpel·lació al Govern sobre l’orientació per a l’a-
plicació, en l’àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern. Tram. 300-00307/10. Gemma Cal-
vet i Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.


5. Interpel·lació al Govern sobre la política energètica. 
Tram. 300-00308/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.


6. Interpel·lació al Govern sobre les persones en situa-
ció de dependència o amb discapacitat i les entitats que 
hi treballen. Tram. 300-00305/10. Grup Parlamen tari 
Socialista. Substanciació.


7. Interpel·lació al Govern sobre la integració dels im-
migrants als barris. Tram. 300-00310/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


8. Interpel·lació al Govern sobre la investigació judi-
cial en la sanitat pública. Tram. 300-00309/10. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


9. Proposició de llei electoral de Catalunya. Tram. 
202-00091/10. Ponència conjunta. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 545, 5).


10. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Tram. 
200-00005/10. Comissió de Justícia i Drets Humans. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 555).


11. Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de 
modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions. Tram. 200-00012/10. Comissió de Justí-
cia i Drets Humans. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 556).


12. Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les ins-
titucions i els espais públics de Catalunya. Tram. 202-
00076/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 487, 24).


13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els plans de millora de barris i d’àrees urbanes. 
Tram. 302-00284/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la ciutat de Barcelona. Tram. 302-00281/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.


15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’Agència Catalana de Protecció Social. Tram. 
302-00286/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.


16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fer front a la desocupació de les 
persones de més de quaranta-cinc anys. Tram. 302-
00282/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació.


17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la problemàtica del «sensellarisme». Tram. 302-
00283/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.


18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del 
col·lectiu de joves extutelats. Tram. 302-00285/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació.


19. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 200- 
00029/10. Comissió d’Empresa i Ocupació. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 560).
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PUNT 1 | SUBSTANCIACIÓ


Relació de preguntes a respondre oralment 
en el Ple


Seran substanciades el 6 de maig  
de 2015, a les 10.00 h


Preguntes al govern


1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el fons de recerca i innovació atorgats pel pro-
grama europeu Horitzó 2020. Tram. 310-00523/10. 
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.


2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre l’activitat cultural de la diada de Sant Jordi del 2015. 
Tram. 310-00524/10. Jordi Turull i Negre, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.


3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la votació del projecte Castor en el Parlament 
Europeu. Tram. 310-00525/10. Jordi Turull i Negre, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs-
tanciació.


4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’infància. Tram. 310-00517/10. 
Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.


5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les 
illes Medes. Tram. 310-00518/10. Maurici Lucena i Be-
triu, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.


6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments en l’àmbit social. Tram. 310-
00527/10. Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de peatges. Tram. 310-00528/10. Jo-
sep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.


8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política amb relació als mitjans de comunica-
ció. Tram. 310-00526/10. Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.


9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació i la seva actuació amb relació a la va-
ga indefinida dels treballadors subcontractats, autò-
noms i falsos autònoms de Movistar, de Telefónica, 
SA. Tram. 310-00519/10. Isabel Vallet Sànchez, del 
Grup Mixt. Substanciació.


10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el trasllat de la seu de l’Agència Tributària de Ca-
talunya i d’altres dependències administratives de la 
Generalitat. Tram. 310-00522/10. Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanci-
ació.


11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Grans Actius, de lluita contra l’atur 
de les persones de més de quaranta-cinc anys. Tram. 
310-00520/10. Oriol Amorós i March, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.


12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les finances locals. Tram. 310-00521/10. Marc 
Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.


Preguntes al president de la Generalitat


13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social. 
Tram. 317-00304/10. Isabel Vallet Sànchez, del Grup 
Mixt. Substanciació.


14. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00302/10. Albert Rivera Díaz, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.


15. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00306/10. Joan Mena Arca, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.


16. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00308/10. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.


17. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la situació política. Tram. 
317-00303/10. Maurici Lucena i Betriu, del Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.


18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00305/10. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.


19. Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments 
polítics. Tram. 317-00307/10. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.
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PUNT 2 | DEBAT DE TOTALITAT


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


Presentació
Mesa del Parlament i tots els grups parlamentaris: 


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


GP ICV-EUiA, GP C’s, Grup Mixt


Reg. 115084 / Admissió a tràmit i tramesa 


a la Comissió de Reglament: Mesa 


del Parlament, 28.04.2015


A la Mesa del Parlament


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


Proposta de reforma del Reglament  
del Parlament


Presentació


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


La mateixa disposició addicional cinquena indica els 
àmbits en els quals s’han de produir les corresponents 
adaptacions d’acord amb la naturalesa institucional 
que té el Parlament, que en cap cas no poden compor-
tar un règim de garantia inferior al que preveu la llei 


de transparència per al sector públic en general. Atès 
que la Llei de transparència ha d’entrar en vigor en el 
termini de sis mesos des de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat, esdevé necessària la presen-
tació d’aquesta proposta de reforma per tal de poder 
donar compliment al mandat legislatiu dins el termini 
previst.


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


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


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


Títol II. De l’estatut dels diputats


Capítol I. Els drets i deures dels diputats


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


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


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


3. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar al diputat la informació demanada o bé li han 
de permetre d’accedir-hi lliurement perquè la consulti 
i en prengui notes si, atesa l’índole de la documentació 
o segons la normativa vigent, no la hi poden facilitar 
per via electrònica o per escrit. La informació s’ha de 
lliurar, o l’accés a la documentació, s’ha de poder veri-
ficar en un termini no superior a quinze dies a comptar 
de l’endemà del requeriment.
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4 (nou). L’accés dels diputats a la informació té caràc-
ter preferent i només es pot denegar si s’aplica algun 
dels límits establerts per la legislació que regula el dret 
d’accés a la informació pública. Tanmateix, en aquest 
cas també s’hi ha de permetre l’accés si els drets o béns 
jurídics protegits es poden salvaguardar permetent 
l’accés parcial a la informació, fent anònimes les da-
des sensibles o adoptant altres mesures.


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


6 (abans 5). Si s’obre un procediment penal les actuaci-
ons del qual són declarades secretes amb relació a una 
qüestió que ha estat objecte d’una demanda d’informa-
ció d’un diputat, l’administració li ho ha de comunicar, 
i queda en suspens l’autorització d’accés a la documen-
tació fins que no sigui alçat el secret per l’òrgan judicial.


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


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


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


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


Capítol II. Els deures dels diputats


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


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


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


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


Article 9 ter. codi de conductA 


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


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


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


Article 9 quAter. conflicte d’interessos 


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


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


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







 6 | Sessió plenària 54


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


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


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


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


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


6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Secre-
taria General. La informació relativa a les activitats i els 
càrrecs és de caràcter públic. La informació relativa a 
la declaració de béns també és pública, però no pot in-
cloure les dades de localització ni les que puguin afec-
tar la privacitat i la seguretat dels titulars.


Títol IV. Del funcionament del Parlament


Capítol I. Les disposicions generals  
de funcionament


Secció quarta. L’adopció d’acords


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


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


Capítol II. El procediment legislatiu


Secció segona. El procediment legislatiu comú


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


Article 106. Sol·licitud i tramitació 
(modificació)


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


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


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


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


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


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


nou ApArtAt sisè. lA trAmitAció de les iniciAtives 
legislAtives populArs


Article i.1. Admissió A tràmit


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Article ii.1. consolidAció


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


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


Article ii.2. supòsit d’AplicAció


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


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


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


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


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


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


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


Article ii.4. iniciAtivA de consolidAció legislAtivA


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


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


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


Article ii.5. trAmitAció


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


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


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


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


a) Eliminar discordances.


b) Aclarir i harmonitzar els textos.


c) Eliminar antinòmies.


d) Eliminar redundàncies.


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


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


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


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


Article ii.6. AprovAció del text consolidAt


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


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


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


nou títol. de lA trAnspArènciA en l’ActivitAt 
pArlAmentàriA


cApítol i. trAnspArènciA


secció primerA. principis generAls


Article iii.1. políticA de trAnspArènciA


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


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


Article iii.2. portAl de lA trAnspArènciA


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


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


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


a) La difusió permanent i actualitzada de la informació.


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


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


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


Article iii.3. reutilitzAció de lA informAció


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


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


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


secció segonA. informAció i documentAció subjectes A 
trAnspArènciA


Article iii.4. obligAcions de trAnspArènciA


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


cApítol ii. Accés A lA informAció públicA


secció primerA. principis generAls


Article iii.6. dret d’Accés


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


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


Article iii.7. informAció pArlAmentàriA


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


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


Article iii.8. límits del dret d’Accés


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


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


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


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


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


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


e) Els drets dels menors d’edat.


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


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


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


secció segonA. procediment i gArAnties


Article iii.9. procediment


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


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


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


Article iii.10. Accés A lA informAció


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


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


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


Article iii.11. silenci positiu


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


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


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


Article iii.12. gArAntiA del dret d’Accés


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


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


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


cApítol iii. registre de grups d’interès


secció primerA. el registre


Article iii.13. registre de grups d’interès


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


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


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


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


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


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


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


Article iii.15. publicitAt del registre


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


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


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


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


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


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


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


c) Obtenir canals especials d’informació.


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


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


Article iii.17. obligAcions


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


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


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


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


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


Article iii.18. mesures en cAs d’incompliment


1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquest reglament o el Codi de conducta dóna lloc a l’a-
dopció per la Mesa del Parlament de mesures de sus-
pensió o cancel·lació de la inscripció en el Registre de 
grups d’interès, en funció de la gravetat de l’incompli-
ment, d’acord amb el que estableixen les normes de rè-
gim intern reguladores del Registre de grups d’interès.


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


cApítol iv. pArlAment obert


secció primerA. principis generAls


Article iii.19. impuls del pArlAment obert


1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparèn-
cia i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les enti-
tats, les organitzacions i els grups socials participin i 
col·laborin en la tramitació dels projectes i proposici-
ons de llei i les iniciatives parlamentàries en general.


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


Article iii.20. trAnspArènciA i informAció públicA


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


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


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


Article iii.21. instruments pArticipAtius


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


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


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


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


Article iii.22. diàleg Amb els ciutAdAns


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


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


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


Article iii.23. AvAluAció


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


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


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


Disposició final


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


Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015


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


Esmena presentada pel GP C’s (reg. 114852)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei electoral de Catalunya (tram. 202-00091/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 114662)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’a cord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenten l’es-
mena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-
00091/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 202-00091/10)


Proposició de llei electoral de Catalunya


Títol preliminar


Article 1. Objecte


L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim elec-
toral propi de Catalunya, en compliment de l’article 
56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.


Article 2. Àmbit d’aplicació


Aquesta llei s’aplica a: 


a) Les eleccions al Parlament.


b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa 
al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema 
electoral i el procés electoral.


c) Els altres processos electorals i instruments de con-
sulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit 
de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.


Títol I. Disposicions generals


Capítol I. Drets electorals


Secció primera. Dret de sufragi actiu


Article I-1. Condició d’elector


Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condi-
ció política de catalans, d’acord amb el que estableix 
l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 


a) Tenen l’edat legal per a votar.


b) Estan inscrits al cens electoral.


c) No estan privats, en virtut del que estableix la legis-
lació de l’Estat, del dret de sufragi.


Secció segona. Dret de sufragi passiu


Article I-2. Condició d’elegible


Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen 
la condició d’electors, d’acord amb l’article I-1, llevat 


que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.


Article I-3. Causes d’inelegibilitat


1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades 
per alguna de les causes que determina la legislació de 
l’Estat en aquesta matèria.


2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 


a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel 
Govern i assessors especials del president de la Ge-
neralitat o de membres del Govern amb rang igual o 
superior a director general.


b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, se-
cretaris sectorials, directors generals, directors de ser-
veis i delegats territorials del Govern.


c) Presidents, directors generals, directors executius i 
gerents d’organismes autònoms de caràcter adminis-
tratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.


d) Presidents, directors generals, directors executius, 
gerents i consellers delegats de les entitats autònomes 
i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit 
d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.


e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de 
les fundacions i els consorcis en què l’Administració 
de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del 
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica 
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble al d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.


f) Director del Servei Català de la Salut, director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les di-
reccions que en depenen i director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.


g) Membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les 
empreses que en depenen.


h) President de la Comissió Jurídica Assessora i presi-
dent i secretari executiu del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya.


i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa 
de la Competència i director de l’Òrgan Administratiu 
de Recursos Contractuals de Catalunya.


j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, sín-
dic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic 
major i síndics de la Sindicatura de Comptes i president 
i membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
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k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració 
electoral, inclosos els secretaris d’ajuntament, en tant 
que delegats de les juntes electorals de districte.


l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de 
creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat 
a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Genera-
litat, dels membres del Govern i del cap de l’oposició.


3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càr-
rec o les funcions de: 


a) President, membres, secretari general i directors ge-
nerals del Consell Europeu.


b) President, comissaris, secretari general i directors 
generals de la Comissió Europea.


c) President, jutges, advocats generals i secretari del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del 
Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió.


4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, 
les persones que no estan censades en algun dels mu-
nicipis de la circumscripció corresponent.


Capítol II. Règim d’incompatibilitats


Article I-4. Causes d’incompatibilitat  
i autoritzacions de compatibilitat


1. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble en tots els casos amb: 


a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.


b) La condició de senador.


c) La condició de diputat del Parlament Europeu.


d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació 
de l’Estat en aquesta matèria.


e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibili-
tat en virtut de l’article I-3.


2. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o 
les funcions de: 


a) La condició de personal en actiu al servei dels òr-
gans constitucionals, al servei de les administracions 
públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui 
directament o indirectament participació majoritària, 
amb excepció del personal docent, sanitari o investi-
gador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió 
o de mera administració.


b) Directors generals en l’Administració pública local i 
càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada.


c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol 
altre càrrec de lliure designació en organismes autò-
noms o societats públiques locals.


d) L’exercici de les següents activitats privades: 


1r. La prestació de serveis d’assessorament o de quals-
sevol altres serveis, individualment o amb titularitat 
compartida, a favor d’organismes o empreses del sec-
tor públic.


2n. La tinença d’una participació superior al 10%, ad-
quirida del tot o en part amb posterioritat a la data 
d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupos-
tos d’organismes o empreses del sector públic.


3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assesso-
rament per a qualsevol organisme o empresa del sector 
públic relacionades amb assumptes que afectin directa-
ment la prestació d’algun servei públic o encaminades 
a obtenir subvencions o avals públics, salvant les acti-
vitats particulars dutes a terme directament en exercici 
d’un dret reconegut i les encaminades a obtenir subven-
cions o avals públics la concessió dels quals derivi de 
l’aplicació automàtica del que estableixin una llei o un 
reglament.


4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a 
contractes d’obres, de serveis o de subministraments 
a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin 
fun cions de direcció, representació, assessorament o 
prestació de serveis per a companyies o empreses que 
acompleixin la dita activitat.


5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asse-
guradores o en qualsevol societat o entitat que tingui 
un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació 
públicament a l’estalvi i al crèdit.


3. La condició de diputat del Parlament és compatible 
en tot cas amb: 


a) Les activitats derivades de la mera administració 
del patrimoni personal o familiar.


b) La producció i la creació literàries, científiques, ar-
tístiques o tècniques i la col·laboració en les publicaci-
ons que en derivin.


c) La col·laboració en mitjans de comunicació.


d) Les activitats de docència o de recerca.


e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que 
les declarades incompatibles per l’apartat 2 que, a pe-
tició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Par-
lament.


4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència 
l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adop-
tat per mitjà de resolució motivada, s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
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s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, In-
teressos i Retribucions dels Diputats.


5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o in-
compatibilitat dels diputats correspon al Ple del Par-
lament, seguint el procediment i amb els efectes que 
estableix el Reglament del Parlament.


Article I-5. Règim retributiu


1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o va-
riable per l’exercici de les funcions parlamentàries és in-
compatible amb la percepció de retribucions pel fet d’o-
cupar altres càrrecs públics, sens perjudici de les dietes 
i indemnitzacions que puguin correspondre als dipu tats 
per l’exercici d’activitats compatibles, llevat del president 
de la Generalitat i dels membres del Govern, que no po-
den percebre cap retribució que per qualsevol concepte 
els pugui correspondre com a diputats.


2. Les retribucions percebudes com a diputat del Par-
lament són incompatibles amb la percepció, durant 
l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per 
drets passius o per qualsevol règim de seguretat social 
públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions 
es recupera automàticament en el moment de perdre 
la condició de diputat, d’acord amb el que estableixi la 
normativa reguladora corresponent.


3. Els diputats que tinguin reconeguda la compati-
bilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una 
retribució menor per l’exercici de les funcions parla-
mentàries, d’acord amb els criteris que estableixi el 
Reglament del Parlament.


Article I-6. Declaració d’activitats i béns


1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel pro-
cediment que estableixi el Reglament del Parlament, 
les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els 
béns que posseeixen.


2. La declaració d’activitats i la declaració de béns 
s’han de presentar per separat, segons els models que 
siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 
d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos 
i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament 
sota la dependència directa del president, als efectes 
del que estableix aquest article i del que determini el 
Reglament del Parlament.


3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de de-
tallar: 


a) Les activitats que exerceix que puguin constituir 
causa d’incompatibilitat amb la condició de diputat, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.


b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la 
condició de diputat.


c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li 
puguin proporcionar ingressos econòmics o avantat-
ges patrimonials.


d) Les activitats que exerceixen els membres de la uni-
tat familiar en matèria de contractació amb les admi-
nistracions públiques, amb els ens i les institucions 
que en depenen i amb les empreses en què el sector 
públic tingui participació, entenent per unitat familiar 
el que estableixi la legislació reguladora de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.


4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 


a) Els béns que posseeix, amb especificació del patri-
moni.


b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep 
per l’exercici d’activitats compatibles.


5. Els diputats del Parlament han de presentar la de-
claració d’activitats i la declaració de béns en adquirir 
la condició de parlamentari, en presentar anualment 
la declaració de liquidació d’impostos i en els ca-
sos en què hi hagi una modificació substancial de les 
circums tàncies que hi siguin declarades, i també han 
de presentar la declaració d’activitats i la declaració de 
béns en perdre la condició de diputats.


6. La informació continguda en el Registre d’Activi-
tats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és 
d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, exceptuant-ne la informació sobre els béns patri-
monials i les dades de caràcter personal, en els termes 
que siguin establerts pel Reglament del Parlament.


Capítol III. Cens per a les eleccions  
al Parlament


Article I-7. Cens electoral


1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Par-
lament és el que s’hagi tancat el dia primer del segon 
mes anterior a la convocatòria.


2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents 
i les reclamacions sobre les dades censals es regeixen 
pel que estableix la legislació de l’Estat.


3. La Sindicatura Electoral, els representants de les 
candidatures i la Generalitat, com a administració 
convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, 
en suport apte per a tractar-lo informàticament, a par-
tir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, 
en els termes que estableix la legislació de l’Estat en 
aquesta matèria.
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Títol II. De l’Administració electoral


Capítol I. Composició de l’Administració 
electoral


Article II-1. Òrgans de l’Administració 
electoral


L’Administració electoral és formada per la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, les juntes electorals ter-
ritorials, les juntes electorals de districte i les meses 
electorals.


Capítol II. Sindicatura Electoral de Catalunya


Article II-2. Funcions


La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta 
electoral amb jurisdicció a tot el territori de Catalu-
nya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, 
pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets electo-
rals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés 
als càrrecs públics, sens perjudici de les competències 
que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Es-
tat i als tribunals.


Article II-3. Competències


1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al procés electoral, les competències següents: 


a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unifi-
car-ne els criteris i atendre les consultes que li formulin.


b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos 
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta 
de normativa aplicable.


c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres 
electorals i de la resta de documentació electoral, i re-
gular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.


d) Aprovar els models de les actes electorals.


e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.


f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguin amb caràcter oficial en el 
procés electoral, corregir-ne les actuacions que con-
travinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les 
infraccions administratives no constitutives de delicte.


2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a 
les candidatures electorals, les competències següents: 


a) Supervisar el compliment dels procediments i els 
criteris de selecció de candidats en la formació de les 
candidatures.


b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o 
les funcions que siguin causa d’inelegibilitat, d’acord 
amb el que estableix l’article V-10.4.


c) Proclamar les candidatures.


d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’es-
cau, els candidats que durant el procés electoral ad-
quireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que 
estableix l’article V-16.2.


3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
a la propaganda electoral, les competències següents: 


a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el 
finançament de les campanyes electorals, inclosos els 
pressupostos de les candidatures i els corresponents 
retiments de comptes.


b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els 
sobres i els altres documents electorals, inclosa la pro-
paganda de les candidatures.


4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als mitjans de comunicació, les competències següents: 


a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin 
durant el procés electoral una informació veraç i equi-
librada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.


b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais 
gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audio-
visuals.


5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als resultats electorals, les competències següents: 


a) Efectuar l’escrutini general.


b) Certificar els resultats electorals oficials i orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.


c) Proclamar els diputats electes i expedir les creden-
cials corresponents.


6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al sistema electoral, les competències següents: 


a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sis-
tema electoral i, si escau, proposar-hi millores.


b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de vota-
ció, determinar les condicions tècniques per a la im-
plantació de nous mecanismes i procediments que 
puguin facilitar el procés de votació i supervisar el 
funcionament de les diverses formes de votació, amb 
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la ve-
rificabilitat.


c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de di-
putats i la revisió de la delimitació o el nombre dels 
districtes electorals, si el compliment dels principis de 
proporcionalitat i de representativitat ho fa recoma-
nable.


d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria 
d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, ga-
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rantint que la distribució respecti els criteris de pro-
porcionalitat.


7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
tasques de divulgació i formació, les competències se-
güents: 


a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el 
procés electoral.


b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garan-
tia del vot lliure i secret.


c) Fomentar la formació en matèria electoral al perso-
nal de l’Administració que acompleixi tasques relacio-
nades amb els processos electorals.


8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria 
de participació en processos electorals altres que els 
regulats per aquesta llei, les competències següents: 


a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en 
sindicats, cambres agràries, col·legis professionals i 
universitats, i en les organitzacions anàlogues que li 
ho demanin.


b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de 
països en procés de democratització del sistema po-
lític.


Article II-4. Composició


1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter 
permanent i és integrada pels membres següents: 


a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sa-
la de Govern del Tribunal, reunida en ple.


b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ci-
ències polítiques o de sociologia de les universitats 
catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una 
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el proce-
diment que estableix el Reglament del Parlament per a 
l’elecció de càrrecs públics.


2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents 
de la magistratura elegeixen d’entre ells el president de 
la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.


3. El secretari general del Parlament actua com a se-
cretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense 
vot, i en custodia la documentació.


Article II-5. Mandat


1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és 
inamovible.


2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral 
és de sis anys.


3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. 
En cada renovació de la Sindicatura correspon al Par-
lament de designar-ne un nou membre i correspon a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 


Catalunya de designar-ne un altre. Els membres de la 
Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reele-
gits una sola vegada.


4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd 
aquesta condició, en cas de mort, d’incapacitat decla-
rada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judi-
cial ferma, de renúncia justificada acceptada pel presi-
dent de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en vir-
tut de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat 
sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat 
incompatible, és substituït pel mateix procediment re-
gulat per a la designació. El nou membre pot ésser de-
signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el 
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.


5. Els membres de la Sindicatura que perden llur con-
dició per extinció del mandat continuen exercint llur 
comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.


Article II-6. Funcionament


1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en al-
tres llocs.


2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funci-
ons amb plena independència i gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.


3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessora-
ment de representants de les administracions i els òr-
gans implicats en el procés electoral i, en general, de 
tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si 
escau, que participin a les seves reunions, amb veu i 
sense vot.


4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu 
lloc web les consultes que se li formulin i les respostes 
que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els 
recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i 
de la resta de normativa aplicable i les resolucions que 
adopti.


Article II-7. Règim d’impugnació  
de les resolucions


Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden és-
ser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


Capítol III. Juntes electorals i meses 
electorals


Article II-8. Juntes electorals territorials


Les juntes electorals territorials tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals provincials.
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Article II-9. Juntes electorals de districte


Les juntes electorals de districte tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals de zona.


Article II-10. Meses electorals


Les meses electorals, unitat bàsica del procés elec-
toral, tenen la composició i les competències que els 
atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant 
tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei 
i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliu-
re, directe i secret en l’exercici del dret de vot.


Capítol IV. Règim de funcionament  
de l’Administració electoral


Article II-11. Mitjans materials i personals


El Parlament i el Govern han de posar a disposició de 
l’Administració electoral els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a complir les seves funcions.


Article II-12. Règim retributiu


La percepció de les dietes dels membres de l’Adminis-
tració electoral i del personal al seu servei és compati-
ble amb la percepció d’altres retribucions.


Capítol V. Consultes a l’Administració 
electoral


Article II-13. Consultes als òrgans  
de l’Administració electoral


1. Les consultes als òrgans de l’Administració electo-
ral s’han de formular per escrit. Correspon a cada òr-
gan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, deci-
deixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit superior 
o a la Sindicatura Electoral.


2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar 
els criteris de l’Administració electoral, ha de comu-
nicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.


3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sen-
se temps de convocar l’òrgan competent per a resoldre-
la, el president de la junta electoral o el president de la 
Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur res-
ponsabilitat, en tots els casos en què hi hagi resoluci-
ons concordants prèvies de la junta o de la Sindicatu-
ra, donar-hi una resposta provisional, que haurà d’ésser 
ratificada o modificada en la primera sessió que tingui 
l’òrgan corresponent.


Capítol VI. Representants de les formacions 
polítiques davant l’Administració electoral


Secció primera. Representants generals  
i representants de candidatura


Article II-14. Representants generals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorrin a les 
eleccions han de designar un representant general, per-
què actuï en nom de la formació respectiva davant l’Ad-
ministració electoral, i han de designar també un su-
plent d’aquest representant general, exclusivament per 
als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular.


2. La designació del representant general, i del su-
plent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral abans del novè dia posterior a la convocatò-
ria de les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha 
de constar l’acceptació expressa del càrrec signada per 
les persones designades.


Article II-15. Representants de candidatura


1. Els representants generals han de designar un re-
presentant de cada una de les candidatures que la for-
mació respectiva presenti en les diverses circumscrip-
cions electorals, perquè actuï en nom dels candidats 
que la integren, i han de designar també un suplent de 
cada un d’aquests representants, exclusivament per als 
casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els 
representants de candidatura i llurs suplents han de te-
nir el domicili a la circumscripció en què es presenti la 
candidatura respectiva.


2. La designació dels representants de les candidatu-
res, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar 
abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les 
eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comu-
nicar la designació a les juntes electorals territorials 
en el termini dels dos dies hàbils següents a la recep-
ció de l’escrit. Els representants de les candidatures i 
llurs suplents s’han de presentar davant la junta elec-
toral corresponent per a acceptar la designació abans 
del quinzè dia posterior a la convocatòria de les elec-
cions.


3. Els representants de les candidatures, per la sola ac-
ceptació de la designació, reben un apoderament ge-
neral per a actuar en nom dels candidats que les in-
tegren en procediments judicials en matèria electoral. 
Les decisions d’aquests representants vinculen jurídi-
cament la candidatura respectiva.


4. L’Administració electoral comunica als represen-
tants de les candidatures les notificacions, els escrits i 
els emplaçaments adreçats als candidats. Els represen-
tants de les candidatures tenen el deure, en nom de la 
candidatura, d’atendre totes les indicacions de la junta 
electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esme-
nar els errors o les deficiències que es detectin.
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Secció segona. Apoderats


Article II-16. Designació i atorgament de poders


1. Els representants de les candidatures poden de-
signar apoderats perquè actuïn en representació de 
la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. 
Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors 
d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.


2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer 
dia anterior al dia de la votació, i s’ha de formalitzar 
per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant no-
tari o davant el secretari de la junta electoral corres-
ponent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les seves fun-
cions en més d’una circumscripció electoral, davant 
la Sindicatura Electoral. La junta electoral que per-
toqui o, si s’escau, la Sindicatura Electoral expedei-
xen la credencial corresponent, d’acord amb el model 
ofi cial.


Article II-17. Actuació durant la jornada 
electoral


1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpi-
es de representació de la candidatura electoral, poden 
assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon fun-
cionament de la votació i de l’escrutini i vetllar durant 
tota la jornada electoral, juntament amb els mem-
bres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb 
aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les 
meses electorals les facultats següents: 


a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta 
de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escru-
tini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.


b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà 
de fer públicament.


c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels elec-
tors i el número d’ordre corresponent.


d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel 
president, a fi de poder-la examinar.


e) Formular les propostes i les reclamacions que cre-
guin pertinents sobre els actes i les operacions electo-
rals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.


2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats 
que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.


3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora 
en cada mesa electoral més de dos apoderats per can-
didatura.


4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de 
mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les 
paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de res-
pectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, 


els apoderats no poden entrar a les cabines de votació 
quan hi hagi algú que hi estigui votant.


5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en 
més d’un col·legi electoral.


6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris que 
acreditin la condició d’apoderats tenen dret a un permís 
retribuït de jornada completa el dia de la votació.


Article II-18. Exercici del dret de sufragi


Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació 
a la mesa electoral que els correspon de conformitat 
amb la inscripció al cens electoral.


Article II-19. Ús de distintius


Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un 
distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en 
què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en 
què poden constar la denominació, la sigla i el logotip 
de la candidatura que representen.


Títol III. Del sistema electoral


Article III-1. Nombre d’escons


El Parlament de Catalunya es composa de 135 diputats 
i diputades.


Article III-2. Circumscripció electoral 
nacional


Els diputats i diputades s’elegeixen en una única cir-
cumscripció electoral nacional de tot Catalunya, a par-
tir de l’aplicació de la fórmula de restes majors, ano-
menada quota Hare.


Article III-3. Barrera mínima


Per entrar en el repartiment d’escons cal que la candi-
datura hagi superat el 3% de vot de tot Catalunya.


Article III-4. Demarcacions de provisió d’escons


Les vegueries o agrupacions de comarques definides a 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, son la base 
de les demarcacions veguerials de provisió territorial 
d’escons.


Les demarcacions veguerials de provisió d’escons són 
les següents: 


1) L’Alt Pirineu i l’Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, més 
l’Aran.


2) Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Bar-
celonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental.


3) Catalunya Central: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
el Moianès, Osona i el Solsonès.
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4) Girona: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrot-
xa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.


5) Lleida: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell.


6) Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el 
Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tar-
ragonès.


7) Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta.


Els escons finals que corresponguin a les diferents 
candidatures es proveiran proporcionalment segons 
els vots obtinguts a cada vegueria, aplicant la fórmula 
de restes majors anomenada quota Hare, i el corrector 
d’un escó fix en aquelles vegueries on s’hagi obtingut 
més del 3 per cent vot, per tal d’assegurar la represen-
tació adequada de totes les zones del territori.


Article III-5. Les candidatures


Es presentaran llistes per vegueries, els vots de les 
quals sumaran a efectes del còmput nacional total de 
la candidatura.


Les candidatures hauran d’incloure el nombre següent 
de candidats i candidates, a més dels suplents regulats 
a l’article V-12.1.


a) Barcelona: un mínim de 75 i un màxim de 100.


b) Catalunya Central, Girona, Lleida i Camp de Tarra-
gona: un mínim de 20 i un màxim de 40.


c) Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran: un mínim de 
10 i un màxim de 30.


Article III-6. Votació


L’emissió del vot consistirà en la selecció, per part de 
la persona que exerceixi el dret a vot, d’una papereta 
presentada per una candidatura en la seva demarcació 
veguerial.


Article III-7. Llistes desbloquejades:  
vot preferent


Si la persona que exerceix el dret a vot ho desitja, po-
drà expressar, marcant una creu en el requadre corres-
ponent, el candidat o candidata, o candidats o candi-
dates al quals dona el seu vot preferent dins els noms 
d’aquella candidatura.


El nombre de candidats o candidates pels que pot 
expressar un vot preferent serà entre un i vint-i-cinc 
candidats o candidates a la demarcació veguerial de 
Barcelona, entre un i vuit a cadascuna de les demar-
cacions veguerials de la Catalunya Central, de Girona, 
de Lleida i del Camp de Tarragona; i entre un i dos a 
les demarcacions veguerials de les Terres de l’Ebre i 
de l’Alt Pirineu i Aran. La papereta indicarà el nombre 
màxim de vots preferents admès.


En cas de no marcar cap candidat o candidata, el vot 
es comptarà per al conjunt. Si una papereta inclou un 
nombre de vots preferents superior a l’admès, el vot es 
comptarà únicament per al conjunt de la candidatura.


Article III-8. Escrutini del vot preferent


Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada 
candidatura, en cada llista seran elegits els candidats i 
candidates que hagin obtingut un nombre preferent de 
vots preferents superior al 5% dels vots de la candida-
tura en que apareguin, en ordre decreixent pel nombre 
de vots obtinguts, fins a cobrir el nombre d’escons as-
signats a la llista. Per als escons assignats a una candi-
datura que no hagin estat adjudicats a candidats o can-
didates pels vots preferents, seran elegits els candidats 
o candidates en l’ordre que apareguin a la llista. En 
cas que no hagi estat elegit cap candidat o candidata 
pels vots preferents, per a tots els escons assignats se-
ran elegits els candidats o candidates en l’ordre en què 
apareguin a la llista. En cas d’empat de vots preferents 
entre candidats o candidates, seran elegits el candidats 
o candidates situats en un lloc més alt de la llista.


Article III-9. Llistes en cremallera


Per tal d’afavorir la presència de dones candidates per 
sobre del que estableix l’article 44 bis de la LOREG, i 
tal com permet el mateix article, les candidatures hau-
ran d’alternar la presència de dones i homes o vicever-
sa en forma de cremallera des de l’encapçalament fins 
el final de la llista.


Article III-10. Candidats i candidates censats  
a la demarcació veguerial


La causa d’inelegibilitat prevista a l’article I.3.4., que 
implica l’obligació d’estar censat en la demarcació ve-
guerial per la que es sigui candidat o candidata, s’hau-
rà de certificar, d’acord amb l’article V-10.2 lletra d), 
acreditant que el candidat o candidata està censat en 
algun dels municipis d’aquella demarcació des d’un 
any abans de la convocatòria electoral.


Títol IV. De la campanya electoral


Capítol I. Disposicions generals


Article IV-1. Campanya electoral


1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que 
els candidats, els partits polítics, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el 
vot als electors.


2. La campanya electoral té una durada de quinze di-
es, i fineix a les zero hores del dia immediatament an-
terior a les eleccions.
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3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica 
l’apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la da-
ta de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels 
drets que reconeix l’article 20 de la Constitució.


4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jor-
nada electoral, els membres del Govern i els alts càr-
recs que en depenen no poden participar en cap acte 
d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en 
cap acte de presentació d’obres o serveis públics.


Article IV-2. Petició de vot


1. Fora del període de campanya electoral, els candi-
dats, els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a 
terme accions publicitàries destinades a demanar el 
vot als electors, salvant les activitats habituals de les 
formacions polítiques destinades a difondre llurs idees 
i opinions i, en general, a exercir les funcions que els 
són reconegudes per l’ordenament jurídic, particular-
ment la presentació de candidats i programes, sempre 
que no s’hi demani el vot.


2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per 
accions publicitàries les accions següents, encara que 
no s’hi demani directament el vot: 


a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de co-
municació, tant públics com privats.


b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tan-
ques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o al-
tres suports comercials.


c) La difusió de missatges de propaganda electoral per 
telèfon o per mitjans telemàtics.


Capítol II. Propaganda electoral 


Secció primera. Actes electorals


Article IV-3. Normativa relativa als actes 
electorals


1. Els actes públics convocats durant la campanya 
electoral pels candidats, els partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions es regeixen per la 
legislació reguladora del dret de reunió.


2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a 
les atribucions de l’autoritat governativa amb relació 
a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han 
d’informar l’autoritat governativa dels actes electorals 
la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per 
les candidatures.


Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics  
per a actes electorals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, 
els equipaments de titularitat pública i els espais pú-
blics que siguin habilitats a aquest fi.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
locals, equipaments i espais habilitables per a la cele-
bració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions 
pertinents perquè els altres ens, organismes i adminis-
tracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais 
en cedeixin l’ús.


Article IV-5. Distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals


1. En el termini dels deu dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han d’esta-
blir, en coordinació amb les administracions corres-
ponents, el calendari d’utilització dels espais públics 
disponibles gratuïtament per a la celebració d’actes 
electorals, i han de comunicar a la junta electoral de 
districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, 
amb especificació dels dies i les hores en què cada un 
dels espais podrà ésser emprat.


2. En el termini dels quinze dies següents al de la con-
vocatòria de les eleccions, les juntes electorals de dis-
tricte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa refe-
rència l’apartat 1.


3. En el termini dels quatre dies següents al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els locals, equipaments i espais 
habilitats per a la celebració d’actes electorals i han de 
notificar als representants de les candidatures la dis-
tribució acordada, que s’ha de fer en funció de les sol-
licituds presentades i, en cas de coincidències en les 
sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats 
i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions 
polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament 
haguessin obtingut més vots en la circumscripció res-
pectiva.


Secció segona. Propaganda electoral a la via 
pública


Article IV-6. Espais públics autoritzats  
per a propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
to rals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions només poden col·locar cartells i elements anà-
legs de propaganda, durant la campanya elec toral, en: 
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a) Els espais comercials autoritzats que contractin.


b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats 
a aquest fi pels ajuntaments.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
espais de titularitat pública reservats gratuïtament per 
a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actua-
litzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els 
espais públics i els elements del mobiliari urbà en què 
s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda 
electoral.


Article IV-7. Distribució dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral


1. En el termini dels set dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han de comu-
nicar a la junta electoral de districte que pertoqui la 
llista dels espais públics disponibles gratuïtament per 
a la col·locació de propaganda electoral.


2. En el termini dels dos dies posteriors al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els espais públics disponibles per 
a la col·locació de propaganda electoral i han de noti-
ficar als representants de les candidatures la distribu-
ció acordada, que s’ha de fer de manera que totes les 
candidatures disposin en cadascun del emplaçaments 
disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’uti-
litat anàloga.


Article IV-8. Retirada de la via pública  
de la propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de retirar dels 
espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur 
propaganda electoral.


2. En cas que les formacions polítiques incompleixin 
el deure de retirar dels espais d’ús gratuït de la via pú-
blica llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un cer-
tificat de la secretaria.


3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la 
retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció públi-
ca electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes 
despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import 
als ajuntaments.


4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasi-
onades per la retirada municipal de propaganda elec-
toral que siguin imputables a candidatures que no 
hagin assolit subvenció pública electoral a les forma-
cions polítiques respectives. En cas que no obtinguin 
la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el 
deute per via de constrenyiment.


Secció tercera. Propaganda electoral  
als mitjans de comunicació


Subsecció primera. Espais gratuïts de 
propaganda electoral als mitjans  
de comunicació


Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta  
de propaganda electoral


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública, tant els mitjans dependents de la Generali-
tat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit terri-
torial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de 
reservar espais de programació, durant la campanya 
electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o 
federacions electorals i les agrupacions d’electors que 
concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs 
espots de propaganda electoral.


2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral 
en els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que pre-
senten candidatures a totes les circumscripcions.


3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que no presenten candida-
tures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emis-
sió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de 
comunicació audiovisual de titularitat pública l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a la circumscrip-
ció o les circumscripcions en què es presenten.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la 
durada i l’horari d’emissió dels espais gratuïts de pro-
paganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acor-
da la distribució equitativa dels espots entre les diver-
ses candidatures i assigna l’ordre d’emissió, atenent el 
criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.


Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts 
de propaganda electoral


1. En el cas de les candidatures a què fa referència 
l’article IV-9.2, la distribució dels espais gratuïts de 
propaganda electoral en cadascun dels àmbits de pro-
gramació de cadascun dels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar al 
barem següent: 


a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures 
que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al 
Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtin-
gut menys del 3% del total de vots vàlids emesos.


b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.


c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
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com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.


d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candida-
tures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin 
obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.


e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures 
que a les anteriors eleccions al Parlament hagin ob-
tingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids 
emesos.


2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’ar-
ticle IV-9.3, s’aplica el barem que fixa l’apartat 1, amb 
el benentès que els percentatges de vots obtinguts en les 
anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids 
emesos en la circumscripció electoral de què es tracti.


3. Si en la composició d’alguna de les candidatures que 
concorren a les eleccions hi ha variacions respecte a 
candidatures que s’havien presentat a les anteriors elec-
cions integrades per diverses formacions polítiques,  
el còmput dels percentatges que estableixen els apar-
tats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació política la 
part que li pertoqui com a resultat de prorratejar els 
vots obtinguts per aquella candidatura entre les for-
macions que la integraven, en funció del nombre de 
parlamentaris que havien correspost a cadascuna 
d’aquestes formacions en constituir-se aquella ante-
rior legislatura.


Subsecció segona. Espais no gratuïts de 
propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda 
electoral als mitjans de comunicació


1. Durant la campanya electoral, les candidatures te-
nen dret a contractar la inserció de propaganda elec-
toral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio 
de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni 
als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a 
les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les 
emissores de ràdio o televisió locals o culturals.


2. En els espais de propaganda electoral a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’ha de fer constar expressament el 
caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mit-
jans de comunicació no poden aplicar cap mena de 
discriminació entre les diverses candidatures electo-
rals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació 
dels espais de propaganda electoral ni pel que a les 
tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les ta-
rifes vigents per a la publicitat comercial.


3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especial-
ment les emissores de ràdio o televisió digitals, no po-
den incloure missatges de contingut electoral en els 
serveis addicionals que ofereixin.


Capítol III. Informació electoral als mitjans  
de comunicació audiovisual


Article IV-12. Dret dels electors a una 
informació electoral plural i de qualitat


1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Es-
tatut d’autonomia, els poders públics han de procurar 
que els electors rebin dels mitjans de comunicació una 
informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del 
pluralisme polític sobre les candidatures que concor-
ren en els processos electorals.


2. El contingut de la informació electoral que oferei-
xin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l’inte-
rès informatiu.


3. Les candidatures electorals no poden limitar als 
mitjans de comunicació l’accés als actes electorals que 
duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.


Article IV-13. Actuació dels mitjans  
de comunicació 


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública o finançament públic i els mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’in-
cloure en llurs noticiaris informacions sobre la cam-
panya electoral de les diferents candidatures i sobre 
llurs programes i propostes electorals, i també sobre el 
compliment dels compromisos contrets durant la cam-
panya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern 
com per mitjà de l’activitat parlamentària.


2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de 
les informacions públiques que els mitjans de comuni-
cació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la 
campanya electoral s’han de fonamentar en criteris es-
trictes d’interès informatiu objectiu i de separació en-
tre l’acció de govern i el procés electoral.


3. Els mitjans de comunicació a què fa referència 
l’apartat 1 han d’organitzar debats electorals entre els 
caps de llista o entre altres integrants de les candidatu-
res, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.


4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans 
de comunicació audiovisual a què fa referència l’apar-
tat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electo-
ral oferta pel mitjà respectiu.


Article IV-14. Seguiment de la informació 
electoral


1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
el seguiment de la informació electoral oferta per tots 
els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i 
ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics 
que ha de publicar en el seu lloc web. Els informes han 
d’ésser setmanals en el període comprès entre la con-
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vocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya elec-
toral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral. 
El seguiment de la informació electoral ha d’incloure 
com a mínim les dades següents, referides a cadascu-
na de les candidatures: 


a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acu-
mulada.


b) Els horaris d’emissió de les informacions.


c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.


2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de com-
plementar els informes a què fa referència l’apartat 1 
amb l’anàlisi qualitativa de la informació electoral ofer-
ta per tots els mitjans de comunicació, tant públics com 
privats, incidint especialment en el compliment de cri-
teris d’interès informatiu i de respecte del pluralisme 
polític. El Consell ha de reflectir aquesta anàlisi en dos 
informes, un a la meitat de la campanya electoral i l’al-
tre al final, que ha de publicar de manera immediata en 
el seu lloc web.


3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tra-
metre els informes a què fan referència els apartats 1 i 
2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de re-
soldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura 
pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris 
a organismes representatius dels professionals del pe-
riodisme i als altres organismes que cregui pertinents.


Article IV-15. Recursos contra l’actuació  
i la programació de les emissores de ràdio i 
televisió durant la campanya electoral


L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant 
la campanya electoral és impugnable davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article IV-16. Dret de rectificació


Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals o les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions consideren que in-
formacions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de 
comunicació es basen en fets inexactes i consideren que 
la difusió d’aquestes informacions els pot perjudicar, 
poden exercir el dret de rectificació, d’acord amb el que 
estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 de març, que 
regula aquest dret, amb les especificitats següents: 


a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós 
en una publicació la periodicitat de la qual no permet 
publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comuni-
cació l’ha de publicar en un altre mitjà de la mateixa 
zona i de difusió simular en el termini indicat i assu-
mir-ne els costos.


b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei 
orgànica s’ha de celebrar dins els quatre dies següents 
al dia de la petició.


Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals


Article IV-17. Enquestes i sondeigs


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la 
qualitat de les enquestes i els sondeigs electorals i vet-
lla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços 
i fidedignes.


2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una cò-
pia de les enquestes i els sondeigs que facin públics a 
la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi la 
informació tècnica completa. La Sindicatura, dins els 
tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el 
sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de 
presentar els resultats i, si s’escau, sobre les deficièn-
cies metodològiques que en puguin afectar la credi-
bilitat.


Capítol V. Règim sancionador


Article IV-18. Infracció dels acords de 
distribució dels espais públics reservats per a 
actes electorals i per a propaganda electoral


Si una candidatura infringeix greument o reiterada-
ment els acords de distribució dels espais públics re-
servats per a actes electorals o dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral adoptats per 
la junta electoral de districte corresponent en virtut 
dels articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure 
del repartiment d’espais, per mitjà d’un acord adop-
tat a aquest efecte dins les quaranta-vuit hores se-
güents a la constatació/denúncia de la infracció, sens 
perjudici de les responsabilitats civils i administrati-
ves que en puguin derivar.


Article IV-19. Infracció de la normativa 
relativa la col·locació de propaganda 
electoral a la via pública


1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa 
qualsevol mena de pintades o grafits en espais no auto-
ritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament 
corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient 
instruït a aquest efecte, i amb audiència prèvia als re-
presentants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.


2. Els partits polítics, les federacions o coalicions elec-
torals i les agrupacions d’electors són civilment res-
ponsables, sens perjudici de les responsabilitats admi-
nistratives en què puguin incórrer, dels danys a béns 
immobles o a elements de la via pública causats per la 
col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de 
llurs candidatures. Els promotors de les agrupacions 
d’electors responen solidàriament d’aquesta responsa-
bilitat civil.
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Article IV-20. Infracció de la normativa 
relativa a les enquestes electorals


Les infraccions de la normativa relativa a les enques-
tes electorals que regula l’article IV-17 són sanciona-
des amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.


Article IV-21. Infracció de la normativa 
relativa a la imparcialitat i el pluralisme 
informatiu dels mitjans de comunicació públics


1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat 
pública infringeix la normativa relativa a la imparcia-
litat i el pluralisme de les informacions durant la cam-
panya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha de posar en 
coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.


2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
de resoldre els conflictes i les reclamacions amb re-
lació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en 
les informacions ofertes pels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública durant la campanya 
electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol-
licitar els informes pertinents al Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.


Títol V. Del procés electoral


Capítol I. Convocatòria d’eleccions


Article V-1. Convocatòria


1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix 
pel que estableixen els articles 56.4, 66, 67.3 i 75 de 
l’Estatut d’autonomia.


2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials


1. Si una sentència ferma declara nul·les les eleccions en 
una o més meses o seccions electorals, s’han de convo-
car eleccions parcials en cada mesa o secció afectada, 
excepte en els casos en què el resultat de la nova votació 
no pugui alterar l’atribució d’escons de la circumscrip-
ció corresponent.


2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions 
parcials al Govern, que ha d’aprovar el decret de con-
vocatòria en la primera reunió que tingui després de 
conèixer la sentència a què fa referència l’apartat 1.


3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als ac-
tes de votació i d’escrutini, han de tenir lloc en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la data en què la sen-
tència hagi esdevingut ferma.


Capítol II. Promoció de la participació 
ciutadana


Article V-3. Campanya institucional


1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electo-
ral, d’acord amb l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, 
una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.


2. La campanya institucional, que no pot influir en 
cap cas en l’orientació del vot dels electors, ha d’in-
formar-los sobre la data de les eleccions, la condició 
d’elector, els tràmits necessaris per a poder votar, el 
procediment de votació i el funcionament del vot per 
correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar 
també sobre les diferents mesures orientades a facili-
tar l’accessibilitat del vot.


3. La publicitat de la campanya institucional es duu a ter-
me en espais gratuïts dels mitjans de comunicació de ti-
tularitat pública, tant dels mitjans dependents de la Ge-
neralitat com dels mitjans dependents de l’Estat l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a Catalunya.


Capítol III. Funcions dels poders públics


Article V-4. Funcions del Govern


Corresponen al Govern, en matèria electoral, les fun-
cions següents: 


a) Planificar, gestionar i executar totes les accions ne-
cessàries perquè el procés electoral es desenvolupi 
d’acord amb aquesta llei.


b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots 
els òrgans de l’Administració electoral.


c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i del personal al servei 
d’aquest òrgan.


d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empa-
ra d’aquesta llei, les dietes dels membres de les juntes 
electorals i de les meses electorals i les dietes del per-
sonal de les administracions públiques que presti ser-
veis a l’Administració electoral.


Article V-5. Funcions de la Sindicatura  
de Comptes


La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat 
dels processos electorals i la comptabilitat i l’activitat 
econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que es-
tableix aquesta llei.


Article V-6. Funcions del Consell  
de l’Audiovisual de Catalunya


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les 
condicions d’imparcialitat i de pluralisme dels mitjans 
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de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya.


Capítol IV. Presentació de candidatures


Article V-7. Candidats 


Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats: 


a) Els partits polítics i les federacions electorals ins-
crits en el registre establert per la legislació general 
sobre partits.


b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions a què fa referència la lletra a.


c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nom-
bre de signatures equivalent, almenys, a l’1% del cens 
a les circumscripcions en què es presentin.


Article V-8. Presentació de denominacions, 
circumscripcions i llistes nominals de  
les candidatures


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de presentar llur 
denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els vint dies següents a la 
convocatòria.


2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament 
de Catalunya i les agrupacions d’electors han de noti-
ficar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en 
què es presenten fent-hi constar la denominació de la 
coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regei-
xen; els partits que la componen, si s’escau, i el domi-
cili a l’efecte de rebre les notificacions.


Article V-9. Designació de representants 
generals i representants territorials


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. 
En el cas de les agrupacions d’electors, els represen-
tants generals són els promotors de l’agrupació.


2. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar un representant ge-
neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, 
renúncia, absència o incapacitat del representant gene-
ral– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Elec-
toral en els deu dies següents a la convocatòria d’elec-
cions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del 
càrrec per part de les persones designades.


3. Els representants generals de les candidatures tam-
bé ho són dels candidats que hi són inclosos, pel mer 
fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de 
llur funció de representació, han d’atendre les indica-
cions de l’Administració electoral i prestar-li la col-
laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electo-
rals i les decisions dels representants generals vincu-
len la candidatura.


4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, 
els representants generals han de designar els repre-
sentants territorials i els suplents de les candidatures 
respectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindi-
catura Electoral, la qual ha de comunicar a les jun-
tes electorals territorials, en el termini de dos dies, els 
noms dels representants i suplents de cada candidatura 
a cada territori. Aquesta designació té la mateixa for-
ma i efectes que la designació de representants gene-
rals a què fa referència l’apartat 2.


5. La designació dels representants territorials i dels 
suplents de les candidatures formades per agrupaci-
ons d’electors s’ha de fer en el moment de presentar 
les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a 
presentar les signatures requerides, perd els seus drets, 
sens perjudici del manteniment de les responsabilitats 
jurídiques contretes.


6. Els representants territorials de les candidatures po-
den designar un delegat i fins a un màxim de dos su-
plents davant les juntes electorals de districte fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aques-
ta designació té la mateixa forma i efectes que la de-
signació de representants generals a què fa referència 
l’apartat 2.


Article V-10. Presentació de llistes  
de candidats


1. Els representants de cada candidatura han de pre-
sentar les llistes de candidats respectives davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de 
vint dies des de la promulgació del decret de convoca-
tòria d’eleccions.


2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha 
de fer constar: 


a) La denominació, les sigles i el logotip de la candi-
datura, que s’han de mantenir inalterats durant tot el 
procés electoral. No s’accepten denominacions, sigles 
o logotips que puguin induir a confusió amb els em-
prats per altres partits o federacions o que reproduei-
xin o imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, 
dels seus territoris i municipis i de les seves institu-
cions.


b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en 
la llista i el domicili. En el cas de les coalicions o fe-
deracions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del par-
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tit o federació a què pertanyi. Igualment, se’n pot fer 
constar, si s’escau, la condició d’independent.


c) Un document, subscrit per cada candidat, acompa-
nyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que de-
clari que accepta la candidatura i també que acrediti 
el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.


d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se 
inscrit en el cens electoral d’un dels municipis inte-
grats en la circumscripció per la qual es presenta.


3. Les llistes presentades per partits polítics, federa-
cions o coalicions han d’ésser signades pels represen-
tants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació 
de l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la for-
ça política respectiva en què hagin estat designats o 
ratificats els candidats, segons el que estableixin els 
estatuts de la formació política corresponent. Les can-
didatures presentades per agrupacions d’electors han 
d’ésser presentades per llurs promotors, el primer fir-
mant dels quals n’és el representant. Les agrupacions 
d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les sig-
natures requerides.


4. Els candidats que fins al moment de la presenta-
ció de la candidatura estaven afectats per alguna de 
les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han 
d’acreditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fe-
faent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que 
causava la inelegibilitat.


Article V-11. Configuració de les candidatures


1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més 
d’una llista.


2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri 
en una coalició electoral no pot presentar candidatura 
pròpia.


3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o 
agrupació d’electors no pot presentar més d’una can-
didatura.


Article V-12. Nombre de candidats i suplents


1. Les llistes de candidats presentades hauran d’in-
cloure el nombre de noms establert en l’article III-5, i a 
més poden incloure suplents, fins a un màxim de deu.


2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el 
requisit que estableix l’apartat 1.


Article V-13. Proporció de candidats  
i candidates per sexes de les llistes


Les llistes de candidats i candidates han de respectar la 
proporció d’homes i dones, establerta en l’article III-9, 
que obliga a ordenar les llistes en cremallera.


Article V-14. Numeració de candidatures


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certifi-
cació de la data i hora de presentació de cada candida-
tura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlati-
va a les candidatures per ordre de presentació.


2. La numeració de les candidatures atorgada segons 
l’ordre en què s’han presentat es manté en totes les pu-
blicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.


Article V-15. Publicació de les candidatures


1. Les candidatures presentades es publiquen en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-dosè 
dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar dins els dos dies següents a la publicació de les 
candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels represen-
tants d’altres candidatures.


3. El termini perquè les candidatures presentades cor-
regeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-
vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.


4. La proclamació de les candidatures es duu a ter-
me el vint-i-setè dia posterior al dia de la convocatòria 
d’eleccions.


5. Les candidatures que incompleixin els requeriments 
que estableix aquesta llei són rebutjades i, per tant, no 
són proclamades.


6. Les candidatures proclamades es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà 
de la proclamació.


Article V-16. Modificació de candidatures


1. Les baixes que eventualment es puguin produir en 
una candidatura es cobreixen amb els candidats suc-
cessius i els suplents.


2. Els candidats que accedeixin durant el procés 
electoral a l’exercici d’un càrrec o d’una funció que, 
d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, 
ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, per-
què els exclogui de la candidatura presentada.


Article V-17. Impugnació de l’acord de 
proclamació de candidatures


1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser 
impugnat pels candidats exclosos o pels representants 
de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit 
hores a comptar des de la proclamació.


2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures ha de formular totes les al·legacions 
que es considerin oportunes, i aportar tota la docu-
mentació que hi doni suport. La interposició del re-
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curs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta 
del procés electoral.


3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació 
de l’acord de proclamació de candidatures s’ha d’apro-
var dins el termini de dos dies a comptar des de la 
interposició del recurs, i adquireix immediatament 
caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del proce-
diment d’empara davant el Tribunal Constitucional, 
d’acord amb el requisit que estableix l’article 44.1.a de 
la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el 
termini de dos dies i que el Tribunal Constitucional ha 
de resoldre dins els tres dies següents.


Capítol V. Paperetes electorals i tramesa  
de la documentació electoral


Secció primera. Paperetes electorals


Article V-18. Contingut de les paperetes de vot


1. La papereta electoral inclou: 


a) La denominació de la circumscripció.


b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el lo-
gotip, de cadascuna de les candidatures, siguin partits 
polítics, coalicions o federacions electorals o agrupa-
cions d’electors.


c) La llista de candidats i candidates de cada candida-
tura, seguits d’una casella en blanc.


d) La indicació del nombre màxim de vots preferents 
admès.


2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial 
de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 
documentació electoral.


3. La papereta electoral ha d’incloure la representació 
en Braille dels elements que la componen.


4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir 
en paper amb certificació ecològica.


Article V-19. Aprovació del model de papereta


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop pro-
clamades les candidatures, aprova el model oficial de 
papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nom-
bre suficient.


2. En el cas que es produeixi una impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la 
papereta es retarda fins a la resolució del recurs.


3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita 
paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de veri-
ficar que s’ajustin al model oficial.


Secció segona. Tramesa de la documentació 
electoral 


Article V-20. Enviament de documentació  
i propaganda electoral


1. L’Administració electoral envia a cada elector, en 
una sola tramesa, la documentació electoral següent: 


a) Un sobre de votació.


b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que 
tenen representació parlamentària en qualsevol de les 
circumscripcions, els quals han de contenir una pape-
reta de votació i un full de propaganda electoral de la 
candidatura respectiva.


2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propa-
ganda electoral s’han de cenyir a les característiques 
que siguin establertes per reglament.


Article V-21. Enviament de documentació 
electoral per a residents a l’estranger


La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar 
preferència a la tramesa dels sobres electorals als cata-
lans residents a l’estranger.


Article V-22. Disponibilitat de paperetes  
i sobres


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la 
tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a 
cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici 
de la votació.


2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatu-
ra Electoral pot sol·licitar la col·laboració de l’Adminis-
tració de la Generalitat.


Capítol VI. Emissió del vot


Article V-23. Vot per correu 


Els electors poden votar per correu, en els termes que 
estableix la legislació en aquesta matèria.


Article V-24. Vot anticipat


1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des 
de sis dies laborables i fins a tres dies laborables abans 
de la jornada electoral en els ajuntaments del municipi 
en què estiguin censats o, si s’escau, en la seu del dis-
tricte municipal corresponent.


2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de ga-
rantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, di-
recte i secret en l’exercici del dret de vot.


3. El secretari de l’ajuntament i els altres funciona-
ris habilitats a aquest efecte han d’assegurar i garan-
tir que: 
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a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals 
es posin a disposició de l’elector en condicions que ga-
ranteixin la llibertat i el secret del vot.


b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i 
se’n comprovi la inscripció en el cens electoral.


c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents 
de l’Administració electoral.


d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al 
moment del lliurament a la mesa electoral correspo-
nent.


4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot 
anticipat en el moment de la comprovació de la seva 
identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar 
a la dita sol·licitud una còpia del document identificatiu 
emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’ori-
ginal.


5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris 
habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de vota-
ció i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat 
a la mesa electoral corresponent.5. S’ha de determi-
nar per reglament els municipis que poden habilitar 
les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat 
i els horaris de votació, adaptats en funció de la pobla-
ció censada.


6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de deter-
minar per reglament la compensació que han de rebre 
els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.


Article V-25. Meses electorals mòbils


1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per 
correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acor-
dar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establi-
ments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.


2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de 
persones internades en establiments hospitalaris, geri-
àtrics o penitenciaris és el següent: 


a) Els responsables dels centres hospitalaris, gerià-
trics o penitenciaris han de comunicar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya la relació de les persones 
ingressades que desitgin emetre llur vot, junt amb les 
dades personals corresponents.


b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de com-
provar la inscripció d’aquestes persones en el cens i fer 
arribar als centres corresponents un nombre suficient 
de paperetes i sobres.


c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de recollir 
el vot de les persones ingressades i l’han de remetre a 
les meses electorals corresponents seguint els mecanis-
mes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.


Article V-26. Accés al vot per a les persones 
amb discapacitat física


L’Administració electoral pot facilitar transport gra-
tuït adaptat per a accedir als col·legis electorals en els 
casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions 
per a poder disposar d’una urna mòbil.


Article V-27. Votació electrònica


1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord 
amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el 
funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin su-
ficients garanties del caràcter secret del vot i de la se-
guretat dels procediments d’emmagatzematge i trans-
missió de la informació, la introducció de mecanismes 
de votació electrònica.


2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 
verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot 
i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat 
és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.


3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament 
de Catalunya, pot adoptar per decret les corresponents 
determinacions amb relació a la votació electrònica.


Capítol VII. Accessibilitat del vot


Article V-28. Drets en l’àmbit electoral  
de les persones amb discapacitat 


1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapaci-
tat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació 
dels drets de participació política que s’hi reconeixen.


2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què els procediments, les instal·lacions i els materials 
electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’en-
tendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb 
aquesta finalitat, el Govern ha de promoure l’ús de no-
ves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.


3. Es garanteix expressament a les persones amb dis-
capacitat: 


a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser 
accessibles d’acord amb la legislació vigent.


b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació 
electoral de caràcter institucional. Els llocs web de 
l’Administració que continguin informació electoral 
han de complir el nivell mitjà de les normes d’accessi-
bilitat web internacionalment reconegudes. La matei-
xa obligació recau sobre les pàgines web i els portals 
d’Internet dels partits polítics, coalicions electorals i 
agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions.


c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han 
de poder facilitar, segons les circumstàncies de l’elec-
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tor, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua 
de signes o en suport sonor o electrònic.


d) L’accessibilitat dels materials i elements de campa-
nya, com ara anuncis, espots televisius i publicitaris, 
i també dels actes de campanya. Amb aquesta finali-
tat, s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com infor-
mació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, au-
diodescripció, subtitulació o traducció en llengua de 
signes.


e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens 
electoral i l’accessibilitat de la documentació.


f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condi-
cions d’igualtat amb la resta de ciutadans, garantint-hi 
la llibertat, el secret i l’autonomia.


g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi 
hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, 
si escau, complementar les funcions que les persones 
amb discapacitat no puguin exercir.


4. S’han d’establir per reglament les condicions d’ac-
cessibilitat per a assegurar la plena efectivitat dels 
drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les 
persones amb discapacitat.


5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, una Comissió d’Avaluació de l’Accessibi-
litat dels Processos Electorals, amb la participació de 
les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i de representants del departament com-
petent en matèria de processos electorals, la finalitat 
de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i 
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb 
discapacitat.


6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Par-
lament de Catalunya, després de cada procés electoral, 
un informe d’avaluació sobre el nivell de compliment 
dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les 
persones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot 
incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne 
el compliment.


7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupa-
ment de la normativa sobre aquesta matèria.


8. La composició i les funcions de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.


Article V-29. Vot de les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 


1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat 
visual i sordceguesa l’exercici amb plena autonomia 
del vot secret.


2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sis-
tema d’emissió de vot sigui accessible per si mateix 
per a les persones amb discapacitat visual. Alternati-
vament, i només per als casos que això sigui impossi-
ble d’acord amb l’estat de la tècnica en cada moment, 
s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del 
vot que permeti exercir el dret de sufragi amb plena 
igualtat, autonomia i amb garantia del secret de vot.


3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garan-
ties són preceptius.


4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els elec-
tors que no sàpiguen llegir o no puguin escollir la pa-
pereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, 
sempre que així ho sol·licitin expressament, d’una per-
sona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assis-
tència del representant de l’Administració present en 
el col·legi electoral. L’aplicació d’aquesta previsió és 
excepcional i sempre voluntària per a la persona amb 
discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de 
complir les obligacions de garantia del secret i l’auto-
nomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.


5. Les disposicions d’aquest article són aplicables 
a totes les modalitats de votació d’aquesta llei, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als me-
canismes de referèndum i consulta, als processos par-
ticipatius i als altres processos electorals que es convo-
quin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.


6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de 
preparació de vot que s’arribin a regular són d’aplica-
ció general i han d’ésser accessibles i garantir a les per-
sones cegues o amb discapacitat visual i sord cegues el 
secret i la plena autonomia en la utilització.


7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes 
institucionals als mitjans de comunicació social pú-
blics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus 
administratives, informació detallada dirigida als 
electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre 
l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especial-
ment pel que fa a la utilització del procediment de vot 
secret, i també amb relació als recursos posats a llur 
disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les 
garanties de l’article V-28.


8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb 
discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el 
compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.
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Article V-30. Sistemes de preparació del vot per 
a persones amb discapacitat visual i sordceguesa 


1. El procediment de preparació del vot per a les per-
sones amb discapacitat visual, en el cas que el sistema 
de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, 
és el següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre on consti en Braille i 
tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documenta-
ció ha d’incloure els elements següents: 


1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, 
que s’han de disposar individualment dins de sobres 
amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.


2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identifi-
cació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del 
sistema de vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mit-
jançant la retolació en Braille a l’exterior del sobre, 
n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.


2. El procediment de preparació del vot accessible, en 
el cas que hi hagi una papereta única per a totes les 
candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre en què consti en Braille 
i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es trac-
ta i la data de celebració de les eleccions. La documen-
tació ha d’incloure els elements següents: 


1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part 
superior, que permeti a l’elector identificar cada can-
didatura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de 
lliurar amb la papereta de votació normalitzada a 
l’interior, de manera que les caselles marcables de 
la papereta coincideixin amb les perforacions de la 
plantilla.


2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identi-
ficació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de prepara-
ció del vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la pa-
pereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de 
la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.


3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col·la-
boració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibili-
tat dels Processos Electorals, ha de validar almenys un 
exemplar de cada un dels models i documents que s’han 
de fer servir, per a garantir que els textos en Brai lle es 


corresponen amb els textos en tinta, i ha de vetllar pel 
correcte muntatge de la documentació.


4. La documentació per a la preparació del vot accessi-
ble s’ha de lliurar a l’elector amb un precinte o segellat 
que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la prepa-
ració fins que arriba a mans de l’elector.


5. La documentació per a la preparació del vot acces-
sible es facilita amb la sol·licitud prèvia de les persones 
amb discapacitat visual i sordceguesa.


6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de cre-
ar un registre de sol·licitants del procediment de vot 
accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, 
d’inscripció voluntària, que permeti a l’Administra-
ció electoral de preparar i remetre d’ofici als electors 
inscrits la documentació electoral de vot accessible en 
tots els comicis electorals en què sigui aplicable.


7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa 
poden sol·licitar a l’oficina del cens electoral, o bé al te-
lèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la ins-
cripció al registre de sol·licitants del procediment de 
vot accessible, en el termini comprès entre la convo-
catòria electoral i, com a mínim, el moment de la pro-
clamació de les candidatures, o en el termini més am-
pli possible segons el tipus de procés electoral de què 
es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar: 


a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas 
el domicili.


b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol-
licitar el procediment de vot accessible.


c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja 
sigui al domicili o bé al col·legi electoral el dia dels 
comicis.


8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la 
votació al col·legi electoral que li correspongui al sol-
licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé 
ha d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, se-
gons el que aquest hagi escollit.


9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai 
concret, privat i accessible que garanteixi la privacitat 
de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.


10. El Govern ha de dur a terme una campanya infor-
mativa un cop convocat el procés electoral i mentre 
estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el 
que estableix l’article V-29.7.
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Capítol VIII. Funcionament de les meses 
electorals


Article V-31. Constitució


1. El president, els vocals i els respectius suplents, si 
n’hi ha, s’han de reunir a la seu de la secció electoral 
una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’ab-
sència, el president és substituït pels corresponents su-
plents, per ordre de designació, i pels vocals. L’absèn-
cia d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.


2. La constitució de la mesa electoral requereix la pre-
sència del president i de dos vocals. Si la mesa no es 
pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se 
segueix el procediment següent: 


a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, 
l’autoritat governativa han d’emetre i subscriure una 
declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre 
a la junta electoral de districte per correu certificat i 
s’ha de notificar alhora per telèfon o correu electrònic.


b) La junta electoral de districte designa lliurement els 
membres de la mesa, nomenament que pot recaure en 
qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclari-
ment de responsabilitats.


c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest 
procediment, se n’ha de donar constància a la junta 
electoral de districte, que ha de convocar novament la 
votació dins les quaranta-vuit hores següents.


Article V-32. Urnes


1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna 
de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de vo-
tació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha 
d’haver un nombre suficient de paperetes i sobres elec-
torals, conformes al model establert, per als electors 
que desitgin fer-ne ús.


2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests ele-
ments, el president de la mesa ho ha de comunicar a la 
junta electoral de districte, que els ha de proveir.


Article V-33. Acta de constitució


1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre 
acta, signada pel president, els vocals i, si s’escau, els 
apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants 
de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.


2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les perso-
nes que integren la mesa i dels apoderats que s’hagin 
acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.


3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’ac-
ta, els interessats poden presentar la corresponent pro-
testa per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una 
còpia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tra-


mesa pel signant a la junta electoral competent per a 
l’escrutini general.


Capítol IX. Votació 


Article V-34. Inici


1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, 
la votació s’inicia a les nou del matí, i continua sen-
se interrupcions fins a les vuit del vespre. El president 
anuncia l’inici de la votació amb les paraules «Comen-
ça la votació».


2. La votació només es pot suspendre per causa de for-
ça major, i sota la responsabilitat del president de la 
mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que ha de comprovar 
les circumstàncies al·legades i exigir les responsabili-
tats que se’n puguin derivar.


Article V-35. Interrupció


1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació 
la manca d’algun dels elements necessaris per a dur-la 
a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri 
els elements que manquin.


2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi 
estat suspesa.


Article V-36. Cens


1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els 
exemplars certificats de les llistes del cens o amb la 
corresponent certificació i, en tot cas, amb un docu-
ment original acreditatiu de la identitat de l’elector, 
com document d’identitat, passaport, permís de con-
duir o targeta de residència que n’inclogui la fotogra-
fia, o altres documents admesos en dret. Aquests do-
cuments no cal que siguin vigents i no se n’accepten 
fotocòpies.


2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclo-
uen només els ciutadans que tinguin la majoria d’edat 
en la data de la votació.


3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té 
dubtes sobre la identitat d’un elector, ha d’adoptar una 
resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals 
per a les corresponents responsabilitats en cas que es 
produís usurpació.


4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció 
d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que dis-
posa la Junta Electoral Central.


Article V-37. Meses electorals mòbils


1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la 
seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es 
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regeixen per les normes relatives a la constitució i el 
funcionament de les meses electorals.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer 
arribar a les meses electorals mòbils la relació de 
persones que han expressat la voluntat de votar per 
mitjà d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comu-
nicar a les meses corresponents a aquests electors, a 
l’efecte d’excloure’ls de la relació de votants d’aques-
tes meses.


3. Els establiments que acullen meses electorals mò-
bils han de cooperar, per mitjà d’algun càrrec directiu 
de l’establiment, en l’adequada identificació de cada 
elector.


Article V-38. Identificació dels electors


1. El vot és secret.


2. Cada elector s’identifica davant del president de la 
mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apo-
derats en verifiquen la inscripció en el cens i compro-
ven la correspondència de les dades censals amb el do-
cument d’identificació.


3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al presi-
dent, que el diposita dins l’urna pronunciant el nom de 
l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».


4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del 
nom de l’elector o marcar-lo en la llista d’electors de 
què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta 
transcripció del seu nom.


Article V-39. Membres de les meses electorals


1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir 
l’auxili necessari a les forces de seguretat.


2. Els membres de les meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
delicte flagrant.


3. Les meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos membres.


Article V-40. Persones amb dret a entrar  
als locals de les seccions electorals


1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions 
electorals: 


a) Els electors.


b) Els representants i els membres de les candidatures.


c) Els apoderats.


d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb 
la votació.


e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, 
el president hagi requerit.


f) Els membres de l’Administració electoral.


g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.


h) Les persones delegades per l’Administració per a 
rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.


2. No s’admet la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les immediacions, ni la for-
mació o presència de grups que puguin entorpir, difi-
cultar o coaccionar el lliure accés dels electors als lo-
cals de la secció i la lliure emissió de vot.


3. El president pot autoritzar la presència de professio-
nals dels mitjans de comunicació, que han de desenvo-
lupar llurs activitats professionals amb la menor afecta-
ció possible al desenvolupament del procés de votació.


4. La presència de persones que facin estudis sobre la 
intenció de vot dels electors o sobre el vot emès s’ha 
de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats 
no afectin el procés de votació, i en tot cas han de tenir 
lloc fora del local de la secció electoral.


Article V-41. Notaris 


1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats 
amb el procés electoral, sense necessitat d’autoritza-
ció especial.


2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a 
disposició dels partits, coalicions, federacions i agru-
pacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.


Article V-42. Comunicació d’incidències


Tot incident produït durant la jornada electoral que ha-
gi afectat l’ordre en el local de la secció ha d’ésser in-
dicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms 
de les persones implicades.


Article V-43. Acabament de la votació


1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba 
la votació i ordena el tancament del local.


2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la 
votació algun dels electors que es troba dins del local 
encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, 
a continuació, ordena el tancament del local.


3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’ur-
na els sobres amb les paperetes emeses per correu, les 
corresponents al vot anticipat i les trameses per les me-
ses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot cas, la 
inscripció dels electors en les llistes del cens. En el cas 
que un mateix elector hagi votat per correu i també ha-
gi emès un vot anticipat, només és vàlid el vot anticipat.


4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.
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Capítol X. Escrutini


Article V-44. Inici


1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediata-
ment l’escrutini, que és públic, i no es pot suspendre, 
encara que concorrin diverses eleccions.


2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de 
les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o di-
ficultin l’escrutini dels vots emesos.


3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’es-
cruten segons l’ordre que fixa la legislació general.


Article V-45. Procediment


1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els 
sobres de l’urna, llegint en veu alta el nom de la can-
didatura triada per l’elector i mostrant la papereta als 
vocals i als apoderats.


2. Els representants i els membres de les candidatures, 
i també els notaris presents en l’exercici de llurs funci-
ons, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin 
tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; 
en tal cas, se’ls ha de permetre que l’examinin.


3. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer 
lloc, els vots a les candidatures, a partir dels quals es 
farà l’assignació del nombres d’escons segons la quota 
i el procediment establert a la Llei, i, a continuació, es 
comptaran les preferències per candidats i candidates 
individuals.


Article V-46. Vot nul


1. Es considera vot nul: 


a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents 
dels oficials.


b) El vot emès en una papereta sense sobre.


c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les 
candidatures.


d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratlla-
des.


2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una ma-
teixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid a 
aquesta.


Article V-47. Vot en blanc


Es considera vot en blanc: 


a) El vot que no inclou cap papereta electoral.


b) El vot que no indica cap candidatura.


Article V-48. Resultats


1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el 
de votants. El president demana si hi ha cap objecció; 
si n’hi ha, es resolen per majoria.


2. El president anuncia el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc, el de vots obtinguts per cada can-
didatura i els vots preferents de cada candidat o can-
didata.


3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han 
de destruir en presència dels assistents, llevat de les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin es-
tat objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a 
l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades pels 
membres de la mesa.


Article V-49. Publicitat dels resultats


1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació 
de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció 
electoral les dades a què fa referència l’article V-48.


2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants 
de les candidatures que ho sol·licitin; si aquests no hi 
són, als apoderats o candidats corresponents. En tot 
cas, cada candidatura només pot rebre una sola còpia 
de l’acta.


3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant 
de l’Administració, a l’efecte de donar la informació 
provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.


Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió


1. Una vegada fets públics els resultats, el president, 
els vocals i els apoderats presents a la mesa han de sig-
nar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 


a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera de-
tallada.


b) Una breu consignació de les reclamacions i protes-
tes formulades i les corresponents resolucions adop-
tades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.


c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.


2. Tots els representants de les llistes, i també els apo-
derats tenen dret a rebre una còpia de l’acta de la ses-
sió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.


Article V-51. Documentació electoral


1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de 
preparar la documentació electoral, que s’ha de distri-
buir en tres sobres.


2. En el primer dels sobres de la documentació elec-
toral hi ha d’haver l’expedient electoral, integrat per: 


a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.


b) L’original de l’acta de la sessió.


c) Els documents a què faci referència l’acta de la ses-
sió, especialment la llista numerada de votants i les 
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paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.


d) La llista del cens electoral utilitzada.


e) Les certificacions censals aportades.


3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de 
les actes de constitució de la mesa i de la sessió.


4. Una vegada completats els sobres i tancats, el pre-
sident, els vocals i, si s’escau, els apoderats els han de 
signar. Les signatures han de cobrir la part del sobre 
per on s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser mani-
pulat.


Article V-52. Dipòsit de la documentació 
electoral als jutjats


1. El president i els vocals, i també els apoderats que 
ho desitgin, s’han de traslladar al més aviat possible a 
la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han 
de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de 
seguretat han de prestar la cooperació necessària per 
al desplaçament de la mesa en condicions de rapidesa 
i seguretat.


2. Una vegada identificats els membres de la mesa, 
aquests han de lliurar els sobres primer i segon al jut-
ge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi 
ha de constar el dia i hora de la recepció.


3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha 
de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aques-
ta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les me-
sures necessàries per a facilitar el desplaçament dels 
jutges.


4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera 
instància o de pau corresponent, i resten a la disposi-
ció de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals compe-
tents en els processos contenciosos electorals.


Article V-53. Lliurament de la documentació 
electoral al servei postal 


1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha 
de lliurar personalment al funcionari del servei postal 
habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.


2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personal-
ment el tercer sobre fins a la compareixença del fun-
cionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de 
romandre el temps necessari a la secció electoral cor-
responent.


3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya tots els tercers sobres l’endemà 
d’haver-los rebut.


Article V-54. Reunió de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya 


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme 
l’escrutini general al cap de tres dies de la votació, en 
acte públic i únic.


2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es 
reuneix a la seva seu, en presència dels representants  
de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han de 
signar els seus vocals i els representants de les candi-
datures.


Article V-55. Acte d’escrutini


1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi 
són presents la meitat més un dels membres de la Sin-
dicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze 
del migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin 
sigui el nombre de concurrents.


2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del secre-
tari de la Sindicatura Electoral de Catalunya de les 
disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el 
personal al servei de la Sindicatura Electoral obre els 
sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació de 
sobres primers.


3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és 
incomplet, se supleix amb el tercer sobre esmentat en 
l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, 
es poden fer servir les còpies de les actes de la sessió 
que puguin aportar els representants o apoderats de les 
candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no 
es tenen en compte.


4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concor-
den, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’elec-
tors, segons les llistes del cens i les certificacions cen-
sals presentades, la Sindicatura Electoral no les té en 
compte, llevat que hi hagi un manifest error material, 
fàctic o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de 
corregir.


5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar 
compte dels resums de la votació de cada mesa, que 
s’han de registrar en els equips de càlcul i processa-
ment de dades corresponents, equips que necessària-
ment han de deixar constància documental de les ano-
tacions fetes.


6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se 
en seccions amb la finalitat de dur a terme amb més 
eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen 
com a secretaris de les diverses seccions el secretari 
de la Sindicatura i els vocals que es designin a l’efecte, 
a proposta del president.


Article V-56. Anul·lació d’actes i vots


1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot 
anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sen-
se discussió el recompte i la suma dels vots admesos 
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a les meses corresponents, segons consti en les actes o 
en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors 
fàctics, materials o aritmètics manifestos.


2. Els representants o apoderats de les candidatures no 
poden formular protestes o reclamacions, excepte ob-
servacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.


Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 


1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, trans-
corregudes dotze hores des de l’inici de l’acte d’escru-
tini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a 
l’endemà.


3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre 
el còmput dels vots corresponents a una secció deter-
minada.


4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè 
dia posterior al dia de les eleccions.


Article V-58. Actes


1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de con-
tenir per a cada circumscripció els resultats següents: 


a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats i candidates elegits per cada 
candidatura en l’ordre en què els hagin estat adjudi-
cats els escons, posant al capdamunt els candidats i 
candidates que hagin estat elegits pels vots preferents, 
en ordre descendent pel nombre de vots obtinguts, i a 
continuació els que hagin estat elegits segons l’ordre 
en què apareguin a la llista. A continuació s’indicaran 
els candidats i candidates que hagin obtingut un nom-
bre de vots preferents superiors als 5% dels vots de la 
candidatura però que no hagin estat elegits, en ordre 
descendent pel nombre de vots obtinguts.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’esten-
dre acta de la reunió i de les sessions corresponents de 
l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències 
que hagin pogut sorgir durant l’escrutini.


3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’es-
tendre per triplicat i han d’ésser signades pel president, 
els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les 
candidatures.


Article V-59. Reclamacions


1. Els representants i els apoderats de les candidatures 
disposen del termini d’un dia per a formular reclama-


cions, que només es poden referir a incidències reco-
llides en les actes de sessió de les meses electorals o a 
l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya.


2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les recla-
macions per escrit en el termini d’un dia, i ho ha de 
comunicar immediatament als representants i als apo-
derats de les candidatures.


3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot és-
ser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electo-
ral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de 
la presentació del recurs, la Sindicatura ha de reme-
tre l’expedient, juntament amb un informe, a la Junta 
Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notifi-
cada immediatament als representants de les candi-
datures concurrents perquè puguin comparèixer en 
el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop escolta-
des les parts en un termini no superior a dos dies, en el 
termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article V-60. Proclamació dels resultats


1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els 
termes que estableix l’article V-59, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte 
d’escrutini, fa la proclamació dels electes.


2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de 
vots vàlids equival al total dels vots emesos a una can-
didatura més el total dels vots en blanc.


3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera ex-
pressa: 


a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els 
vots obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, 
els vots nuls, els escons corresponents a cada candida-
tura i la relació nominal dels electes.


b) Les reclamacions i protestes formulades davant la 
Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions 
corresponents en tots dos casos.


4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral 
han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han 
d’expedir tres exemplars.


5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu 
arxiu un dels tres exemplars de l’acta de proclamació, 
i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer 
a la Junta Electoral Central.


6. En el termini de trenta dies des de la celebració de 
les eleccions, els serveis del Parlament de Catalunya 
han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.
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7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certifi-
cades de l’acta d’escrutini general als representants de 
les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpi-
es i credencials poden ésser trameses als interessats a 
través dels representants de les candidatures, si així ho 
acorda expressament la Sindicatura.


Article V-61. Presa de possessió del càrrec


En el moment de prendre possessió del càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Cons-
titució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acre-
ditar que reuneixen els altres requisits establerts per la 
normativa vigent.


Article V-62. Recurs contra l’acord de 
proclamació d’electes


1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de re-
curs contenciós electoral.


2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest 
procediment són els que estableix la Llei orgànica del 
règim electoral general.


Títol VI. De les despeses electorals


Capítol I. Comptabilitat 


Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures


1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari 
electoral únic o un compte bancari electoral per cada 
circumscripció electoral en què es presenti i, si s’es-
cau, un compte electoral general.


2. No es poden abonar despeses electorals en metàl-
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents dels 
comptes establerts i declarats davant la Sindicatura 
Electoral de Catalunya.


3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure 
totes les despeses en propaganda electoral en tots els 
canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, 
i també la publicitat per telefonia mòbil o per altres 
mitjans telemàtics.


4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat 
electoral en el termini de noranta dies a comptar de la 
data de les eleccions.


Article VI-2. Administrador electoral


1. Cada candidatura ha de tenir un administrador elec-
toral, responsable de tots els ingressos i despeses i de 
la corresponent comptabilitat.


2. Els requisits per a poder ésser designat administra-
dor electoral són ésser major d’edat i gaudir de tots els 
drets civils i polítics.


3. Els representants de les candidatures poden acumu-
lar la condició d’administrador electoral.


4. Els administradors electorals són designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.


Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat


La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en 
tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla 
general de comptabilitat adaptat a les formacions po-
lítiques i la legislació reguladora del finançament dels 
partits polítics.


Article VI-4. Comptes bancaris


1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electo-
rals, sigui quin sigui l’origen, s’han d’ingressar en els 
comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i 
totes les despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests 
comptes.


2. Si una candidatura presentada no s’arriba a procla-
mar o es retira abans de les eleccions, els partits, fe-
deracions o coalicions corresponents han de restituir 
les imposicions fetes en els comptes de la candidatura 
i comunicar les operacions bancàries pertinents a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.


3. Els administradors electorals i les persones que de-
signin són els responsables de les quantitats ingressa-
des en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finali-
tats previstes en el pressupost de campanya.


4. Una vegada acabada la campanya electoral, els sal-
dos resultants dels corresponents comptes bancaris 
només es poden emprar per a cobrir, durant els noran-
ta dies següents a la votació, despeses de campanya 
prèviament contretes, i també per a pagar la recollida i 
l’eliminació de materials de campanya.


Article VI-5. Aportacions 


1. Les aportacions als comptes bancaris han d’ate-
nir-se a les regles següents: 


a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa 
l’aportació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, 
domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La 
identitat dels donants ha de constar en un registre pú-
blic.


b) Tenen un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.


c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empre-
ses o administracions públiques ni en nom d’empreses 
privades amb contractes en vigor amb administracions 
públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits 
polítics.
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2. Les formacions polítiques no poden acceptar que 
terceres persones assumeixin, ni directament ni indi-
rectament, el cost efectiu de despeses electorals.


Article VI-6. Presentació de la comptabilitat 
general


1. Totes les candidatures polítiques que han concor-
regut a les eleccions han de presentar a la Sindica-
tura de Comptes una comptabilitat detallada i docu-
mentada de llurs ingressos i despeses electorals en el 
termini de quatre mesos a comptar de la data de les 
eleccions.


2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formaci-
ons polítiques ha de detallar la documentació compta-
ble necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.


Capítol II. Pressupost i despeses electorals


Article VI-7. Pressupost de campanya electoral


1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatò-
ria de les eleccions, i fins a cinc dies abans de l’inici de 
la campanya electoral, l’administrador electoral de ca-
da candidatura ha de presentar a la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes un pres-
supost de campanya electoral, que ha d’incloure: 


a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la 
recaptació de fons.


b) Un pla de mitjans de comunicació.


2. La presentació del pressupost de campanya electo-
ral és requisit necessari per a la percepció de tota sub-
venció electoral.


3. El pressupost i els estats comptables que inclogui 
han d’atenir-se, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.


4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pres-
supost en el cas que aquest incompleixi els límits i les 
regles comptables.


5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coali-
cions i federacions electorals i agrupacions d’electors 
han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.


Article VI-8. Límit de despeses


1. Les despeses de campanya electoral dels partits po-
lítics, coalicions i federacions electorals i agrupacions 
d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.


2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la 
forma que es determini, la xifra màxima individualit-
zada de despesa electoral corresponent a cadascuna de 
les formacions polítiques amb representació al Parla-
ment de Catalunya. Aquesta comunicació s’ha de fer 


immediatament després que sigui ferm l’acord de pro-
clamació de candidatures.


3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació 
de xifres màximes de despesa electoral a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya.


4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de 
despesa fixat per les disposicions de cada convoca-
tòria.


5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què 
fa referència l’apartat 1, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant 
de la candidatura.


Article VI-9. Reclamacions per despeses 
electorals 


Les reclamacions de quantitats corresponents a des-
peses electorals que no s’hagin comunicat als admi-
nistradors electorals en els cinquanta dies següents al 
dia de les eleccions es consideren nul·les, sens perjudi-
ci que, amb causa justificada, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.


Article VI-10. Desgravació per aportacions  
a campanyes electorals


Les aportacions fetes a campanyes electorals poden 
desgravar en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en els termes i els imports que estableix la 
legislació fiscal.


Article VI-11. Liquidació de despeses 


Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies 
després de la data de les eleccions.


Capítol III. Subvencions electorals


Article VI-12. Subvencions


1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els lí-
mits que estableix aquesta llei, les despeses electorals 
en què hagin incorregut els partits polítics, les coali-
cions i federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors.


2. La subvenció corresponent a cada candidatura no 
pot ultrapassar en cap cas la xifra de despeses elec-
torals declarades, justificades per la Sindicatura de 
Comptes en exercici de la seva funció fiscalitzadora.


Article VI-13. Conceptes subvencionables


1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i 
l’import per vot o elector d’una circumscripció electo-
ral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.


2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de rebre 
a les candidatures que obtinguin representació parla-
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mentària sense haver-ne tingut en la legislatura prece-
dent en compensació per les despeses originades per la 
tramesa directa i personal als electors dels sobres i les 
paperetes electorals i de la propaganda electoral.


Article VI-14. Beneficiaris


1. Tenen dret a subvenció pública electoral els partits 
polítics, les coalicions i federacions electorals i les 
agrupacions d’electors que hagin obtingut represen-
tació parlamentària i els que, no havent-ne obtingut, 
hagin superat el 2% dels vots vàlids en el conjunt de 
Catalunya o el llindar del 3% en una circumscripció.


2. L’import de les subvencions es determina a partir 
del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons as-
signats.


Article VI-15. Bestretes i rescabalaments


1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció postelectoral 
que els pugui correspondre.


2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la sub-
venció obtinguda pel corresponent partit, federació o 
coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Ca-
talunya.


3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya entre els dies vintè i vint-i-
dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Adminis-
tració electoral ha de posar les corresponents quantitats 
a disposició dels respectius administradors electorals a 
partir del trentè dia posterior a la convocatòria.


4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de 
les despeses de tramesa de propaganda electoral assu-
mida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent. A aquest efecte, el Govern ha de fixar l’im-
port del rescabalament en funció del cost de la tramesa 
conjunta.


Article VI-16. Presentació de la liquidació de 
despeses a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de les subvencions 


1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subven-
ció han de presentar la corresponent liquidació a la 
Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta 
dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
consideri necessaris.


2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de 
les liquidacions rebudes i l’ha de trametre a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les 
quantitats que corresponguin.


3. Es descompten de les quantitats a què fa referència 
l’apartat 2, si s’escau: 


a) Les sancions imposades per excessos en les despe-
ses i per aportacions privades il·legals, per un import 
fins al doble de la quantitat il·legal.


b) Les despeses derivades de la recollida de la publi-
citat electoral.


4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als 
partits que no compleixin les normes de retiment de 
comptes.


Article VI-17. Aprovació de la subvenció


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
les quantitats gastades i acreditades per cada candida-
tura i la previsió del pressupost de despesa.


2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de 
les dues quantitats de l’apartat 1, de la qual es dedu-
eixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada 
de la seva propaganda electoral, acreditats pels ajunta-
ments corresponents.


3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, el cost i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels serveis de neteja.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar al Govern, en el termini de quinze dies a comp-
tar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, les quanties de les subvencions correspo-
nents a cada candidatura, per a procedir a la tramita-
ció del pagament que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Còmput dels terminis


Els terminis a què fa referència aquesta llei són im-
prorrogables. Llevat que s’indiqui altrament, s’entén 
que els terminis indicats en dies es computen com a 
dies naturals i els terminis indicats en mesos es com-
puten de data a data.


Segona. Sistema electoral d’Aran


Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al 
Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 
37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, 
als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició 
transitòria primera de la dita llei.
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Disposicions transitòries


Primera. Primera designació i primera renovació 
dels membres de la Sindicatura Electoral de 
Catalunya


1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya han de designar els membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomena-
ment al president de la Generalitat.


2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya s’han de fer dos sorteigs, un entre els mem-
bres designats pel Parlament i un altre entre els membres 
designats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per a establir quins finiran llur mandat en escaure’s la 
primera renovació, que tindrà lloc un cop transcorreguts 
quatre anys des de la constitució inicial de la Sindicatura.


Segona. Penedès


Si el Parlament de Catalunya acorda crear per llei la 
Vegueria del Penedès, d’acord amb el procediment 
que preveuen els article 4, 5 i 6 de la Llei 30/2010, 
aquesta esdevindrà una vuitena demarcació veguerial.


Als efectes del que disposa l’article III.5 la candida-
tura d’aquesta nova demarcació veguerial haurà d’in-
cloure un mínim de 20 i un màxim de 40 candidats i 
candidates, més els suplents.


Als efectes del que disposa l’article III-7 els vots pre-
ferencials en aquesta nova demarcació veguerial seran 
entre un i vuit.


Tercera. Lluçanès


Si el Parlament de Catalunya acorda crear per llei la 
comarca del Lluçanès, aquesta quedarà incorporada a 
la demarcació veguerial de la Catalunya Central.


Disposició derogatòria


Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat.


Disposicions finals


Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei


S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits neces-
saris per a aplicar les disposicions d’aquesta llei.


Segona. Desplegament


Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autorit-
za el Govern perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei.


Tercera. Procediment administratiu


En tot allò que aquesta llei no regula de manera ex-
pressa en matèria de procediment és aplicable la legis-
lació sobre procediment administratiu.


Quarta. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmena presentada pel GP SOC (reg. 115436)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Celestino Corba-
cho i Chaves, diputat, David Pérez Ibáñez, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten l’esmena a la totalitat següent, 
amb text alternatiu a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya (tram. 202-00091/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista


De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 202-00015/10)


Exposició de motius


La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 8 de febrer de 2013 i integrada pels dipu-
tats Lluís M. Corominas i Díaz i Antoni Font Renom, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere 
Bosch Cuenca i Marta Rovira i Vergés, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Celesti-
no Corbacho i Chaves i David Pérez Ibáñez, del Grup 
Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas i Santi Ro-
dríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa 
Torres i José Maria Espejo-Saavedra Conesa, 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 14 i 25 de febrer, 4, 11 i 
18 de març, 8, 22 i 29 d’abril, 6, 13 i 27 de maig, 3, 10 
i 17 de juny, 1, 8 i 15 de juliol, 16 i 30 de setembre, 7, 
14, 21 i 28 d’octubre, 18 de novembre i 16 de desembre 
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de 2013, 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer, 6, 13 i 20 
de març, 8, 14 i 17 de març de 2015. El diputat Lluís M. 
Corominas i Díaz ha estat nomenat relator a l’efecte de 
presentar el text en el debat de totalitat.


El text sorgit del debat de la ponència ha estat signat 
pels diputats i diputades Lluís M. Corominas i Díaz i 
Antoni Font Renom, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; Pere Bosch Cuenca i Marta Rovira i 
Vergés, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Marta Ri-
bas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Quim 
Arrufat Ibáñez i David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt.


No obstant, el text legislatiu presentat per la ponència 
no inclou cap articulat respecte el títol III, el qual ha 
de regular el sistema electoral català, pilar fonamental 
del què hauria d’ésser la futura llei electoral catalana.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Proposició de llei electoral de Catalunya


Títol preliminar


Article 1. Objecte


L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim elec-
toral propi de Catalunya, en compliment de l’article 
56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.


Article 2. Àmbit d’aplicació


Aquesta llei s’aplica a: 


a) Les eleccions al Parlament.


b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa 
al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema 
electoral i el procés electoral.


c) Els altres processos electorals i instruments de con-
sulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit 
de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.


Títol I. Disposicions generals


Capítol I. Drets electorals


Secció primera. Dret de sufragi actiu


Article I-1. Condició d’elector


Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condi-
ció política de catalans, d’acord amb el que estableix 
l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 


a) Tenen l’edat legal per a votar.


b) Estan inscrits al cens electoral.


c) No estan privats, en virtut del que estableix la legis-
lació de l’Estat, del dret de sufragi.


Secció segona. Dret de sufragi passiu


Article I-2. Condició d’elegible


Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen 
la condició d’electors, d’acord amb l’article I-1, llevat 
que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.


Article I-3. Causes d’inelegibilitat


1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades 
per alguna de les causes que determina la legislació de 
l’Estat en aquesta matèria.


2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 


a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel 
Govern i assessors especials del president de la Ge-
neralitat o de membres del Govern amb rang igual o 
superior a director general.


b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, se-
cretaris sectorials, directors generals, directors de ser-
veis i delegats territorials del Govern.


c) Presidents, directors generals, directors executius i 
gerents d’organismes autònoms de caràcter adminis-
tratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.


d) Presidents, directors generals, directors executius, 
gerents i consellers delegats de les entitats autòno-
mes i de les empreses de la Generalitat incloses en 
l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana.


e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de 
les fundacions i els consorcis en què l’Administració 
de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del 
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica 
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble al d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.


f) Director del Servei Català de la Salut, director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les di-
reccions que en depenen i director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.


g) Membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les 
empreses que en depenen.







 31 | Sessió plenària 54


h) President de la Comissió Jurídica Assessora i presi-
dent i secretari executiu del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya.


i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, president de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència, vocals del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència i director de l’Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya.


j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, sín-
dic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic 
major i síndics de la Sindicatura de Comptes i presi-
dent i membres del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.


k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració 
electoral, inclosos els secretaris d’ajuntament, en tant 
que delegats de les juntes electorals de districte.


l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de 
creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat 
a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Genera-
litat, dels membres del Govern i del cap de l’oposició.


3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càr-
rec o les funcions de: 


a) President, membres, secretari general i directors ge-
nerals del Consell Europeu.


b) President, comissaris, secretari general i directors 
generals de la Comissió Europea.


c) President, jutges, advocats generals i secretari del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del 
Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió.


4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, 
les persones que no estan censades en algun dels mu-
nicipis de la circumscripció corresponent.


Capítol II. Règim d’incompatibilitats


Article I-4. Causes d’incompatibilitat  
i autoritzacions de compatibilitat


1. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble en tots els casos amb: 


a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.


b) La condició de senador.


c) La condició de diputat del Parlament Europeu.


d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació 
de l’Estat en aquesta matèria.


e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibili-
tat en virtut de l’article I-3.


2. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o 
les funcions de: 


a) La condició de personal en actiu al servei dels òr-
gans constitucionals, al servei de les administracions 
públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui 
directament o indirectament participació majoritària, 
amb excepció del personal docent, sanitari o investi-
gador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió 
o de mera administració.


b) Directors generals en l’Administració pública local i 
càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada.


c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol 
altre càrrec de lliure designació en organismes autò-
noms o societats públiques locals.


d) L’exercici de les següents activitats privades: 


1r. La prestació de serveis d’assessorament o de quals-
sevol altres serveis, individualment o amb titularitat 
compartida, a favor d’organismes o empreses del sec-
tor públic.


2n. La tinença d’una participació superior al 10%, ad-
quirida del tot o en part amb posterioritat a la data 
d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupos-
tos d’organismes o empreses del sector públic.


3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o asses-
sorament per a qualsevol organisme o empresa del 
sector públic relacionades amb assumptes que afectin 
directament la prestació d’algun servei públic o enca-
minades a obtenir subvencions o avals públics, salvant 
les activitats particulars dutes a terme directament en 
exercici d’un dret reconegut i les encaminades a obte-
nir subvencions o avals públics la concessió dels quals 
derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una 
llei o un reglament.


4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a 
contractes d’obres, de serveis o de subministraments 
a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin 
funcions de direcció, representació, assessorament o 
prestació de serveis per a companyies o empreses que 
acompleixin la dita activitat.


5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asse-
guradores o en qualsevol societat o entitat que tingui 
un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació 
públicament a l’estalvi i al crèdit.


3. La condició de diputat del Parlament és compatible 
en tot cas amb: 


a) Les activitats derivades de la mera administració 
del patrimoni personal o familiar.
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b) La producció i la creació literàries, científiques, ar-
tístiques o tècniques i la col·laboració en les publicaci-
ons que en derivin.


c) La col·laboració en mitjans de comunicació.


d) Les activitats de docència o de recerca.


e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les 
declarades incompatibles per l’apartat 2 que, a petició 
de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Parlament.


4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència 
l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adop-
tat per mitjà de resolució motivada, s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, In-
teressos i Retribucions dels Diputats.


5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o in-
compatibilitat dels diputats correspon al Ple del Par-
lament, seguint el procediment i amb els efectes que 
estableix el Reglament del Parlament.


Article I-5. Règim retributiu


1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o 
variable per l’exercici de les funcions parlamentàri-
es és incompatible amb la percepció de retribucions 
pel fet d’ocupar altres càrrecs públics, sens perjudi-
ci de les dietes i indemnitzacions que puguin cor-
respondre als diputats per l’exercici d’activitats com-
patibles, llevat del president de la Generalitat i dels 
membres del Govern, que no poden percebre cap re-
tribució que per qualsevol concepte els pugui corres-
pondre com a diputats.


2. Les retribucions percebudes com a diputat del Par-
lament són incompatibles amb la percepció, durant 
l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per 
drets passius o per qualsevol règim de seguretat social 
públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions 
es recupera automàticament en el moment de perdre 
la condició de diputat, d’acord amb el que estableixi la 
normativa reguladora corresponent.


3. Els diputats que tinguin reconeguda la compati-
bilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una 
retribució menor per l’exercici de les funcions parla-
mentàries, d’acord amb els criteris que estableixi el 
Reglament del Parlament.


Article I-6. Declaració d’activitats i béns


1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel pro-
cediment que estableixi el Reglament del Parlament, 
les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els 
béns que posseeixen.


2. La declaració d’activitats i la declaració de béns 
s’han de presentar per separat, segons els models que 
siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 
d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos 


i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament 
sota la dependència directa del president, als efectes 
del que estableix aquest article i del que determini el 
Reglament del Parlament.


3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de de-
tallar: 


a) Les activitats que exerceix que puguin constituir 
causa d’incompatibilitat amb la condició de diputat, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.


b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la 
condició de diputat.


c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li 
puguin proporcionar ingressos econòmics o avantat-
ges patrimonials.


d) Les activitats que exerceixen els membres de la uni-
tat familiar en matèria de contractació amb les admi-
nistracions públiques, amb els ens i les institucions 
que en depenen i amb les empreses en què el sector 
públic tingui participació, entenent per unitat familiar 
el que estableixi la legislació reguladora de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.


4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 


a) Els béns que posseeix, amb especificació del patri-
moni.


b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep 
per l’exercici d’activitats compatibles.


5. Els diputats del Parlament han de presentar la de-
claració d’activitats i la declaració de béns en adquirir 
la condició de parlamentari, en presentar anualment la 
declaració de liquidació d’impostos i en els casos en 
què hi hagi una modificació substancial de les circum-
stàncies que hi siguin declarades, i també han de pre-
sentar la declaració d’activitats i la declaració de béns 
en perdre la condició de diputats.


6. La informació continguda en el Registre d’Activi-
tats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és 
d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria 
de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, exceptuant-ne la informació sobre els béns 
patrimonials i les dades de caràcter personal, en els 
termes que siguin establerts pel Reglament del Par-
lament.


Capítol III. Cens per a les eleccions  
al Parlament


Article I-7. Cens electoral


1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Par-
lament és el que s’hagi tancat el dia primer del segon 
mes anterior a la convocatòria.
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2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents 
i les reclamacions sobre les dades censals es regeixen 
pel que estableix la legislació de l’Estat.


3. La Sindicatura Electoral, els representants de les 
candidatures i la Generalitat, com a administració 
convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, 
en suport apte per a tractar-lo informàticament, a par-
tir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, 
en els termes que estableix la legislació de l’Estat en 
aquesta matèria.


Títol II. De l’Administració electoral


Capítol I. Composició de l’Administració 
electoral


Article II-1. Òrgans de l’Administració 
electoral


L’Administració electoral és formada per la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, les juntes electorals ter-
ritorials, les juntes electorals de districte i les meses 
electorals.


Capítol II. Sindicatura electoral de Catalunya


Article II-2. Funcions


La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta 
electoral amb jurisdicció a tot el territori de Catalu-
nya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, 
pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets electo-
rals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés 
als càrrecs públics, sens perjudici de les competències 
que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Es-
tat i als tribunals.


Article II-3. Competències


1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al procés electoral, les competències següents: 


a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, uni-
ficar-ne els criteris i atendre les consultes que li for-
mulin.


b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos 
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta 
de normativa aplicable.


c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres 
electorals i de la resta de documentació electoral, i re-
gular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.


d) Aprovar els models de les actes electorals.


e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.


f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguin amb caràcter oficial en el 
procés electoral, corregir-ne les actuacions que con-
travinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les 
infraccions administratives no constitutives de delicte.


2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció a les candidatures electorals, les competències se-
güents: 


a) Supervisar el compliment dels procediments i els 
criteris de selecció de candidats en la formació de les 
candidatures.


b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o 
les funcions que siguin causa d’inelegibilitat, d’acord 
amb el que estableix l’article V-10.4.


c) Proclamar les candidatures.


d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’es-
cau, els candidats que durant el procés electoral ad-
quireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que 
estableix l’article V-16.2.


3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
a la propaganda electoral, les competències següents: 


a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el 
finançament de les campanyes electorals, inclosos els 
pressupostos de les candidatures i els corresponents 
retiments de comptes.


b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els 
sobres i els altres documents electorals, inclosa la pro-
paganda de les candidatures.


4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció als mitjans de comunicació, les competències se-
güents: 


a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin 
durant el procés electoral una informació veraç i equi-
librada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.


b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais 
gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audio-
visuals.


5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als resultats electorals, les competències següents: 


a) Efectuar l’escrutini general.


b) Certificar els resultats electorals oficials i orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.


c) Proclamar els diputats electes i expedir les creden-
cials corresponents.


6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al sistema electoral, les competències següents: 
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a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sis-
tema electoral i, si escau, proposar-hi millores.


b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de vota-
ció, determinar les condicions tècniques per a la im-
plantació de nous mecanismes i procediments que 
puguin facilitar el procés de votació i supervisar el 
funcionament de les diverses formes de votació, amb 
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la ve-
rificabilitat.


c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de dipu-
tats i la revisió de la delimitació o el nombre dels distric-
tes electorals, si el compliment dels principis de propor-
cionalitat i de representativitat ho fa recomanable.


d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria 
d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, ga-
rantint que la distribució respecti els criteris de pro-
porcionalitat.


7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
tasques de divulgació i formació, les competències se-
güents: 


a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el 
procés electoral.


b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garan-
tia del vot lliure i secret.


c) Fomentar la formació en matèria electoral al perso-
nal de l’Administració que acompleixi tasques relacio-
nades amb els processos electorals.


8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria 
de participació en processos electorals altres que els 
regulats per aquesta llei, les competències següents: 


a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en 
sindicats, cambres agràries, col·legis professionals i 
universitats, i en les organitzacions anàlogues que li 
ho demanin.


b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de 
països en procés de democratització del sistema polític.


Article II-4. Composició


1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter 
permanent i és integrada pels membres següents: 


a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sa-
la de Govern del Tribunal, reunida en ple.


b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ci-
ències polítiques o de sociologia de les universitats 
catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una 
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el proce-
diment que estableix el Reglament del Parlament per a 
l’elecció de càrrecs públics.


2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents 
de la magistratura elegeixen d’entre ells el president de 
la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.


3. El secretari general del Parlament actua com a se-
cretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense 
vot, i en custodia la documentació.


Article II-5. Mandat


1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és 
inamovible.


2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral 
és de sis anys.


3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. 
En cada renovació de la Sindicatura correspon al Par-
lament de designar-ne un nou membre i correspon a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de designar-ne un altre. Els membres de la 
Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reele-
gits una sola vegada.


4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd 
aquesta condició, en cas de mort, d’incapacitat decla-
rada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judi-
cial ferma, de renúncia justificada acceptada pel presi-
dent de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en vir-
tut de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat 
sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat 
incompatible, és substituït pel mateix procediment re-
gulat per a la designació. El nou membre pot ésser de-
signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el 
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.


5. Els membres de la Sindicatura que perden llur con-
dició per extinció del mandat continuen exercint llur 
comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.


Article II-6. Funcionament


1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en al-
tres llocs.


2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funci-
ons amb plena independència i gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.


3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessora-
ment de representants de les administracions i els òr-
gans implicats en el procés electoral i, en general, de 
tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si 
escau, que participin a les seves reunions, amb veu i 
sense vot.


4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu 
lloc web les consultes que se li formulin i les respos-
tes que hi doni, i també les queixes, les reclamacions 
i els recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta 
llei i de la resta de normativa aplicable i les resoluci-
ons que adopti.
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Article II-7. Règim d’impugnació de les 
resolucions


Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden és-
ser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


Capítol III. Juntes electorals i meses 
electorals


Article II-8. Juntes electorals territorials


Les juntes electorals territorials tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals provincials.


Article II-9. Juntes electorals de districte


Les juntes electorals de districte tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals de zona.


Article II-10. Meses electorals


Les meses electorals, unitat bàsica del procés elec-
toral, tenen la composició i les competències que els 
atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant 
tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei 
i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliu-
re, directe i secret en l’exercici del dret de vot.


Capítol IV. Règim de funcionament  
de l’Administració electoral


Article II-11. Mitjans materials i personals


El Parlament i el Govern han de posar a disposició de 
l’Administració electoral els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a complir les seves funcions.


Article II-12. Règim retributiu


La percepció de les dietes dels membres de l’Adminis-
tració electoral i del personal al seu servei és compati-
ble amb la percepció d’altres retribucions.


Capítol V. Consultes a l’Administració 
electoral


Article II-13. Consultes als òrgans  
de l’Administració electoral


1. Les consultes als òrgans de l’Administració electo-
ral s’han de formular per escrit. Correspon a cada òr-
gan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, deci-
deixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit superior 
o a la Sindicatura Electoral.


2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar 
els criteris de l’Administració electoral, ha de comu-
nicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.


3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense 
temps de convocar l’òrgan competent per a resoldre-
la, el president de la junta electoral o el president de 
la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur 
responsabilitat, en tots els casos en què hi hagi reso-
lucions concordants prèvies de la junta o de la Sindi-
catura, donar-hi una resposta provisional, que haurà 
d’ésser ratificada o modificada en la primera sessió 
que tingui l’òrgan corresponent.


Capítol VI. Representants de les formacions 
polítiques davant l’Administració electoral


Secció primera. Representants generals  
i representants de candidatura


Article II-14. Representants generals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors que concorrin a 
les eleccions han de designar un representant general, 
perquè actuï en nom de la formació respectiva davant 
l’Administració electoral, i han de designar també un 
suplent d’aquest representant general, exclusivament 
per als casos de renúncia, incapacitat o mort del ti-
tular.


2. La designació del representant general, i del su-
plent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral abans del novè dia posterior a la convocatò-
ria de les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha 
de constar l’acceptació expressa del càrrec signada per 
les persones designades.


Article II-15. Representants de candidatura


1. Els representants generals han de designar un re-
presentant de cada una de les candidatures que la for-
mació respectiva presenti en les diverses circumscrip-
cions electorals, perquè actuï en nom dels candidats 
que la integren, i han de designar també un suplent de 
cada un d’aquests representants, exclusivament per als 
casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els 
representants de candidatura i llurs suplents han de te-
nir el domicili a la circumscripció en què es presenti la 
candidatura respectiva.


2. La designació dels representants de les candidatu-
res, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar 
abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les 
eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comu-
nicar la designació a les juntes electorals territorials 
en el termini dels dos dies hàbils següents a la recep-
ció de l’escrit. Els representants de les candidatures i 
llurs suplents s’han de presentar davant la junta electo-
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ral corresponent per a acceptar la designació abans del 
quinzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.


3. Els representants de les candidatures, per la sola ac-
ceptació de la designació, reben un apoderament ge-
neral per a actuar en nom dels candidats que les in-
tegren en procediments judicials en matèria electoral. 
Les decisions d’aquests representants vinculen jurídi-
cament la candidatura respectiva.


4. L’Administració electoral comunica als represen-
tants de les candidatures les notificacions, els escrits i 
els emplaçaments adreçats als candidats. Els represen-
tants de les candidatures tenen el deure, en nom de la 
candidatura, d’atendre totes les indicacions de la junta 
electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esme-
nar els errors o les deficiències que es detectin.


Secció segona. Apoderats


Article II-16. Designació i atorgament de poders


1. Els representants de les candidatures poden de-
signar apoderats perquè actuïn en representació de 
la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. 
Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors 
d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.


2. La designació dels apoderats es pot fer fins al ter-
cer dia anterior al dia de la votació, i s’ha de forma-
litzar per mitjà de poders atorgats a aquest efecte da-
vant notari o davant el secretari de la junta electoral 
corresponent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les seves 
funcions en més d’una circumscripció electoral, da-
vant la Sindicatura Electoral. La junta electoral que 
pertoqui o, si s’escau, la Sindicatura Electoral expe-
deixen la credencial corresponent, d’acord amb el 
model oficial.


Article II-17. Actuació durant la jornada 
electoral


1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpi-
es de representació de la candidatura electoral, poden 
assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon fun-
cionament de la votació i de l’escrutini i vetllar durant 
tota la jornada electoral, juntament amb els mem-
bres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb 
aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les 
meses electorals les facultats següents: 


a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta 
de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escru-
tini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.


b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà 
de fer públicament.


c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels elec-
tors i el número d’ordre corresponent.


d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel 
president, a fi de poder-la examinar.


e) Formular les propostes i les reclamacions que cre-
guin pertinents sobre els actes i les operacions electo-
rals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.


2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats 
que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.


3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora 
en cada mesa electoral més de dos apoderats per can-
didatura.


4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de 
mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les 
paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de res-
pectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, 
els apoderats no poden entrar a les cabines de votació 
quan hi hagi algú que hi estigui votant.


5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en 
més d’un col·legi electoral.


6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris 
que acreditin la condició d’apoderats tenen dret a un 
permís retribuït de jornada completa el dia de la vo-
tació.


Article II-18. Exercici del dret de sufragi


Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació 
a la mesa electoral que els correspon de conformitat 
amb la inscripció al cens electoral.


Article II-19. Ús de distintius


Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un 
distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en 
què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en què 
poden constar la denominació, la sigla i el logotip de la 
candidatura que representen.


Títol III. Del sistema electoral


Article III-1. Composició del Parlament


El Parlament de Catalunya estarà integrat per un nom-
bre total de 135 diputats i diputades, de conformitat 
amb el que estableix l’Article 56 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.


Article III– 2. Barrera electoral


Per poder participar en la distribució d’escons que 
s’estableix en l’article III.4 serà necessari haver obtin-
gut una xifra superior al 3 per cent dels vots vàlids 
emesos en el conjunt del territori nacional.
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Article III-3. Demarcacions i circumscripció 
electoral 


Per a les eleccions al Parlament de Catalunya la cir-
cumscripció electoral comprèn el conjunt del territori 
de Catalunya i la demarcació electoral és la Província. 
El nombre d’escons per cada demarcació electoral serà: 


a) 85 escons, per la Província de Barcelona
b) 18 escons, per la Província de Tarragona
c) 15 escons, per la Província de Lleida
d) 17 escons, per la Província de Girona


Article III-4. Fórmula electoral i distribució 
d’escons 


La distribució dels escons es realitzarà segons les se-
güents regles: 


a) Per tal de garantir que tots els vots tinguin el mateix 
valor a tot el territori, s’efectuarà un recompte únic per 
a tot Catalunya dels vots obtinguts per cada partit, fe-
deració, coalició i agrupació d’electors.


b) D’aquelles candidatures que hagin superat la barre-
ra electoral, se sumaran tots els seus vots i es calcu larà 
el percentatge de vot obtingut per cada una d’elles.


c) El percentatge de vot a que es refereix l’apartat b) 
determinarà el nombre d’escons de cada una de les 
candidatures en cada una de les quatre demarcacions, 
aplicant la fórmula proporcional de majors restes.


Títol IV. De la campanya electoral


Capítol I. Disposicions generals


Article IV-1. Campanya electoral


1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que 
els candidats, els partits polítics, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el 
vot als electors.


2. La campanya electoral té una durada de quinze di-
es, i fineix a les zero hores del dia immediatament an-
terior a les eleccions.


3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica 
l’apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la da-
ta de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels 
drets que reconeix l’article 20 de la Constitució.


4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jor-
nada electoral, els membres del Govern i els alts càr-
recs que en depenen no poden participar en cap acte 
d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en 
cap acte de presentació d’obres o serveis públics.


Article IV-2. Petició de vot


1. Fora del període de campanya electoral, els candi-
dats, els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a 
terme accions publicitàries destinades a demanar el 
vot als electors, salvant les activitats habituals de les 
formacions polítiques destinades a difondre llurs idees 
i opinions i, en general, a exercir les funcions que els 
són reconegudes per l’ordenament jurídic, particular-
ment la presentació de candidats i programes, sempre 
que no s’hi demani el vot.


2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per 
accions publicitàries les accions següents, encara que 
no s’hi demani directament el vot: 


a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de co-
municació, tant públics com privats.


b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tan-
ques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o al-
tres suports comercials.


c) La difusió de missatges de propaganda electoral per 
telèfon o per mitjans telemàtics.


Capítol II. Propaganda electoral 


Secció primera. Actes electorals


Article IV-3. Normativa relativa als actes 
electorals


1. Els actes públics convocats durant la campanya 
electoral pels candidats, els partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions es regeixen per la 
legislació reguladora del dret de reunió.


2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a 
les atribucions de l’autoritat governativa amb relació 
a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han 
d’informar l’autoritat governativa dels actes electorals 
la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per 
les candidatures.


Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics  
per a actes electorals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, 
els equipaments de titularitat pública i els espais pú-
blics que siguin habilitats a aquest fi.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
locals, equipaments i espais habilitables per a la cele-
bració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions 
pertinents perquè els altres ens, organismes i adminis-
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tracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais 
en cedeixin l’ús.


Article IV-5. Distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals


1. En el termini dels deu dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han d’esta-
blir, en coordinació amb les administracions corres-
ponents, el calendari d’utilització dels espais públics 
disponibles gratuïtament per a la celebració d’actes 
electorals, i han de comunicar a la junta electoral de 
districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, 
amb especificació dels dies i les hores en què cada un 
dels espais podrà ésser emprat.


2. En el termini dels quinze dies següents al de la con-
vocatòria de les eleccions, les juntes electorals de dis-
tricte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa refe-
rència l’apartat 1.


3. En el termini dels quatre dies següents al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els locals, equipaments i espais 
habilitats per a la celebració d’actes electorals i han de 
notificar als representants de les candidatures la dis-
tribució acordada, que s’ha de fer en funció de les sol-
licituds presentades i, en cas de coincidències en les 
sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats 
i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions 
polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament 
haguessin obtingut més vots en la circumscripció res-
pectiva.


Secció segona. Propaganda electoral a la via 
pública


Article IV-6. Espais públics autoritzats  
per a propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions només poden col·locar cartells i elements anà-
legs de propaganda, durant la campanya electoral, en: 


a) Els espais comercials autoritzats que contractin.


b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats 
a aquest fi pels ajuntaments.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
espais de titularitat pública reservats gratuïtament per 
a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actua-
litzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els 
espais públics i els elements del mobiliari urbà en què 
s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda 
electoral.


Article IV-7. Distribució dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral


1. En el termini dels set dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han de comu-
nicar a la junta electoral de districte que pertoqui la 
llista dels espais públics disponibles gratuïtament per 
a la col·locació de propaganda electoral.


2. En el termini dels dos dies posteriors al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els espais públics disponibles per 
a la col·locació de propaganda electoral i han de noti-
ficar als representants de les candidatures la distribu-
ció acordada, que s’ha de fer de manera que totes les 
candidatures disposin en cadascun del emplaçaments 
disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’uti-
litat anàloga.


Article IV-8. Retirada de la via pública  
de la propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de retirar dels 
espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur 
propaganda electoral.


2. En cas que les formacions polítiques incompleixin 
el deure de retirar dels espais d’ús gratuït de la via pú-
blica llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un cer-
tificat de la secretaria.


3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la 
retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció públi-
ca electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes 
despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import 
als ajuntaments.


4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasi-
onades per la retirada municipal de propaganda elec-
toral que siguin imputables a candidatures que no 
hagin assolit subvenció pública electoral a les forma-
cions polítiques respectives. En cas que no obtinguin 
la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el 
deute per via de constrenyiment.
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Secció tercera. Propaganda electoral  
als mitjans de comunicació


Subsecció primera. Espais gratuïts  
de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta  
de propaganda electoral


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública, tant els mitjans dependents de la Generali-
tat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit terri-
torial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de 
reservar espais de programació, durant la campanya 
electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o 
federacions electorals i les agrupacions d’electors que 
concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs 
espots de propaganda electoral.


2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral 
en els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que pre-
senten candidatures a totes les circumscripcions.


3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que no presenten candida-
tures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emis-
sió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de 
comunicació audiovisual de titularitat pública l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a la circumscrip-
ció o les circumscripcions en què es presenten.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la 
durada i l’horari d’emissió dels espais gratuïts de pro-
paganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acor-
da la distribució equitativa dels espots entre les diver-
ses candidatures i assigna l’ordre d’emissió, atenent el 
criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.


Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts 
de propaganda electoral


1. En el cas de les candidatures a què fa referència 
l’article IV-9.2, la distribució dels espais gratuïts de 
propaganda electoral en cadascun dels àmbits de pro-
gramació de cadascun dels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar al 
barem següent: 


a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures 
que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al 
Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtin-
gut menys del 3% del total de vots vàlids emesos.


b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.


c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 


com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.


d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candida-
tures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin 
obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.


e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures 
que a les anteriors eleccions al Parlament hagin ob-
tingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids 
emesos.


2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’ar-
ticle IV-9.3, s’aplica el barem que fixa l’apartat 1, amb 
el benentès que els percentatges de vots obtinguts en 
les anteriors eleccions computen sobre el total de vots 
vàlids emesos en la circumscripció electoral de què es 
tracti.


3. Si en la composició d’alguna de les candidatures que 
concorren a les eleccions hi ha variacions respecte a can-
didatures que s’havien presentat a les anteriors eleccions 
integrades per diverses formacions polítiques, el còmput 
dels percentatges que estableixen els apartats 1 i 2 es fa 
atribuint a cada formació política la part que li pertoqui 
com a resultat de prorratejar els vots obtinguts per aque-
lla candidatura entre les formacions que la integraven, en 
funció del nombre de parlamentaris que havien corres-
post a cadascuna d’aquestes formacions en constituir-se 
aquella anterior legislatura.


Subsecció segona. Espais no gratuïts  
de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda 
electoral als mitjans de comunicació


1. Durant la campanya electoral, les candidatures te-
nen dret a contractar la inserció de propaganda elec-
toral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio 
de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni 
als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a 
les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les 
emissores de ràdio o televisió locals o culturals.


2. En els espais de propaganda electoral a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’ha de fer constar expressament el 
caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mit-
jans de comunicació no poden aplicar cap mena de 
discriminació entre les diverses candidatures electo-
rals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació 
dels espais de propaganda electoral ni pel que a les 
tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les ta-
rifes vigents per a la publicitat comercial.


3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especial-
ment les emissores de ràdio o televisió digitals, no po-
den incloure missatges de contingut electoral en els 
serveis addicionals que ofereixin.
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Capítol III. Informació electoral als mitjans  
de comunicació audiovisual


Article IV-12. Dret dels electors a una 
informació electoral plural i de qualitat


1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Es-
tatut d’autonomia, els poders públics han de procurar 
que els electors rebin dels mitjans de comunicació una 
informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del 
pluralisme polític sobre les candidatures que concor-
ren en els processos electorals.


2. El contingut de la informació electoral que oferei-
xin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l’inte-
rès informatiu.


3. Les candidatures electorals no poden limitar als 
mitjans de comunicació l’accés als actes electorals que 
duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.


Article IV-13. Actuació dels mitjans  
de comunicació 


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública o finançament públic i els mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’in-
cloure en llurs noticiaris informacions sobre la cam-
panya electoral de les diferents candidatures i sobre 
llurs programes i propostes electorals, i també sobre el 
compliment dels compromisos contrets durant la cam-
panya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern 
com per mitjà de l’activitat parlamentària.


2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de 
les informacions públiques que els mitjans de comuni-
cació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la 
campanya electoral s’han de fonamentar en criteris es-
trictes d’interès informatiu objectiu i de separació en-
tre l’acció de govern i el procés electoral.


3. Els mitjans de comunicació a què fa referència 
l’apartat 1 han d’organitzar debats electorals entre els 
caps de llista o entre altres integrants de les candidatu-
res, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.


4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans 
de comunicació audiovisual a què fa referència l’apar-
tat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electo-
ral oferta pel mitjà respectiu.


Article IV-14. Seguiment de la informació 
electoral


1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
el seguiment de la informació electoral oferta per tots 
els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i 
ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics 
que ha de publicar en el seu lloc web. Els informes han 
d’ésser setmanals en el període comprès entre la con-


vocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya elec-
toral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral. 
El seguiment de la informació electoral ha d’incloure 
com a mínim les dades següents, referides a cadascu-
na de les candidatures: 


a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acu-
mulada.


b) Els horaris d’emissió de les informacions.


c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.


2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de 
complementar els informes a què fa referència l’apar-
tat 1 amb l’anàlisi qualitativa de la informació elec-
toral oferta per tots els mitjans de comunicació, tant 
públics com privats, incidint especialment en el com-
pliment de criteris d’interès informatiu i de respecte 
del pluralisme polític. El Consell ha de reflectir aques-
ta anàlisi en dos informes, un a la meitat de la cam-
panya electoral i l’altre al final, que ha de publicar de 
manera immediata en el seu lloc web.


3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tra-
metre els informes a què fan referència els apartats 1 i 
2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de re-
soldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura 
pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris 
a organismes representatius dels professionals del pe-
riodisme i als altres organismes que cregui pertinents.


Article IV-15. Recursos contra l’actuació i la 
programació de les emissores de ràdio i televisió 
durant la campanya electoral


L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant 
la campanya electoral és impugnable davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article IV-16. Dret de rectificació


Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals o les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions consideren que in-
formacions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de 
comunicació es basen en fets inexactes i consideren que 
la difusió d’aquestes informacions els pot perjudicar, 
poden exercir el dret de rectificació, d’acord amb el que 
estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 de març, que 
regula aquest dret, amb les especificitats següents: 


a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós 
en una publicació la periodicitat de la qual no permet 
publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comuni-
cació l’ha de publicar en un altre mitjà de la mateixa 
zona i de difusió simular en el termini indicat i assu-
mir-ne els costos.


b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei 
orgànica s’ha de celebrar dins els quatre dies següents 
al dia de la petició.
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Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals


Article IV-17. Enquestes i sondeigs


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la 
qualitat de les enquestes i els sondeigs electorals i vet-
lla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços 
i fidedignes.


2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una cò-
pia de les enquestes i els sondeigs que facin públics 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi 
la informació tècnica completa. La Sindicatura, dins 
els tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el 
sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de 
presentar els resultats i, si s’escau, sobre les deficièn-
cies metodològiques que en puguin afectar la credibi-
litat.


Capítol V. Règim sancionador


Article IV-18. Infracció dels acords de 
distribució dels espais públics reservats per a 
actes electorals i per a propaganda electoral


Si una candidatura infringeix greument o reiterada-
ment els acords de distribució dels espais públics re-
servats per a actes electorals o dels espais públics re-
servats per a propaganda electoral adoptats per la 
junta electoral de districte corresponent en virtut dels 
articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure del re-
partiment d’espais, per mitjà d’un acord adoptat a 
aquest efecte dins les quaranta-vuit hores següents a 
la constatació/denúncia de la infracció, sens perjudici 
de les responsabilitats civils i administratives que en 
puguin derivar.


Article IV-19. Infracció de la normativa 
relativa la col·locació de propaganda 
electoral a la via pública


1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa 
qualsevol mena de pintades o grafits en espais no auto-
ritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament 
corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient 
instruït a aquest efecte, i amb audiència prèvia als re-
presentants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.


2. Els partits polítics, les federacions o coalicions elec-
torals i les agrupacions d’electors són civilment res-
ponsables, sens perjudici de les responsabilitats admi-
nistratives en què puguin incórrer, dels danys a béns 
immobles o a elements de la via pública causats per la 
col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de 
llurs candidatures. Els promotors de les agrupacions 
d’electors responen solidàriament d’aquesta responsa-
bilitat civil.


Article IV-20. Infracció de la normativa 
relativa a les enquestes electorals


Les infraccions de la normativa relativa a les enques-
tes electorals que regula l’article IV-17 són sanciona-
des amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.


Article IV-21. Infracció de la normativa 
relativa a la imparcialitat i el pluralisme 
informatiu dels mitjans de comunicació públics


1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat 
pública infringeix la normativa relativa a la imparcia-
litat i el pluralisme de les informacions durant la cam-
panya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha de posar en 
coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.


2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
de resoldre els conflictes i les reclamacions amb re-
lació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en 
les informacions ofertes pels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública durant la campanya 
electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol·li-
citar els informes pertinents al Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.


Títol V. Del procés electoral


Capítol I. Convocatòria d’eleccions


Article V-1. Convocatòria


1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix 
pel que estableixen els articles 56.4, 66, 67.3 i 75 de 
l’Estatut d’autonomia.


2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials


1. Si una sentència ferma declara nul·les les eleccions 
en una o més meses o seccions electorals, s’han de con-
vocar eleccions parcials en cada mesa o secció afec-
tada, excepte en els casos en què el resultat de la nova 
votació no pugui alterar l’atribució d’escons de la cir-
cumscripció corresponent.


2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions 
parcials al Govern, que ha d’aprovar el decret de con-
vocatòria en la primera reunió que tingui després de 
conèixer la sentència a què fa referència l’apartat 1.


3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als ac-
tes de votació i d’escrutini, han de tenir lloc en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la data en què la sen-
tència hagi esdevingut ferma.
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Capítol II. Promoció de la participació 
ciutadana


Article V-3. Campanya institucional


1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electo-
ral, d’acord amb l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, 
una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.


2. La campanya institucional, que no pot influir en 
cap cas en l’orientació del vot dels electors, ha d’in-
formar-los sobre la data de les eleccions, la condició 
d’elector, els tràmits necessaris per a poder votar, el 
procediment de votació i el funcionament del vot per 
correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar 
també sobre les diferents mesures orientades a facili-
tar l’accessibilitat del vot.


3. La publicitat de la campanya institucional es duu a 
terme en espais gratuïts dels mitjans de comunicació 
de titularitat pública, tant dels mitjans dependents de 
la Generalitat com dels mitjans dependents de l’Estat 
l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a Cata-
lunya.


Capítol III. Funcions dels poders públics


Article V-4. Funcions del Govern


Corresponen al Govern, en matèria electoral, les fun-
cions següents: 


a) Planificar, gestionar i executar totes les accions ne-
cessàries perquè el procés electoral es desenvolupi 
d’acord amb aquesta llei.


b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots 
els òrgans de l’Administració electoral.


c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i del personal al servei 
d’aquest òrgan.


d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empa-
ra d’aquesta llei, les dietes dels membres de les juntes 
electorals i de les meses electorals i les dietes del per-
sonal de les administracions públiques que presti ser-
veis a l’Administració electoral.


Article V-5. Funcions de la Sindicatura  
de Comptes


La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat 
dels processos electorals i la comptabilitat i l’activitat 
econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que es-
tableix aquesta llei.


Article V-6. Funcions del Consell  
de l’Audiovisual de Catalunya


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les 
condicions d’imparcialitat i de pluralisme dels mitjans 
de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya.


Capítol IV. Presentació de candidatures


Article V-7. Candidats 


Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats: 


a) Els partits polítics i les federacions electorals ins-
crits en el registre establert per la legislació general 
sobre partits.


b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions a què fa referència la lletra a.


c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nom-
bre de signatures equivalent, almenys, a l’1% del cens 
a les circumscripcions en què es presentin.


Article V-8. Presentació de denominacions, 
circumscripcions i llistes nominals de les 
candidatures


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de presentar llur 
denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els vint dies següents a la 
convocatòria.


2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament 
de Catalunya i les agrupacions d’electors han de noti-
ficar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en 
què es presenten fent-hi constar la denominació de la 
coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regei-
xen; els partits que la componen, si s’escau, i el domi-
cili a l’efecte de rebre les notificacions.


Article V-9. Designació de representants 
generals i representants territorials


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. 
En el cas de les agrupacions d’electors, els represen-
tants generals són els promotors de l’agrupació.


2. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar un representant ge-
neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, 
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renúncia, absència o incapacitat del representant gene-
ral– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Elec-
toral en els deu dies següents a la convocatòria d’elec-
cions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del 
càrrec per part de les persones designades.


3. Els representants generals de les candidatures tam-
bé ho són dels candidats que hi són inclosos, pel mer 
fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de 
llur funció de representació, han d’atendre les indica-
cions de l’Administració electoral i prestar-li la col-
laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electo-
rals i les decisions dels representants generals vincu-
len la candidatura.


4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, 
els representants generals han de designar els repre-
sentants territorials i els suplents de les candidatures 
respectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindi-
catura Electoral, la qual ha de comunicar a les jun-
tes electorals territorials, en el termini de dos dies, els 
noms dels representants i suplents de cada candidatura 
a cada territori. Aquesta designació té la mateixa for-
ma i efectes que la designació de representants gene-
rals a què fa referència l’apartat 2.


5. La designació dels representants territorials i dels 
suplents de les candidatures formades per agrupaci-
ons d’electors s’ha de fer en el moment de presentar 
les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a 
presentar les signatures requerides, perd els seus drets, 
sens perjudici del manteniment de les responsabilitats 
jurídiques contretes.


6. Els representants territorials de les candidatures po-
den designar un delegat i fins a un màxim de dos su-
plents davant les juntes electorals de districte fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aques-
ta designació té la mateixa forma i efectes que la de-
signació de representants generals a què fa referència 
l’apartat 2.


Article V-10. Presentació de llistes  
de candidats


1. Els representants de cada candidatura han de pre-
sentar les llistes de candidats respectives davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de 
vint dies des de la promulgació del decret de convoca-
tòria d’eleccions.


2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha 
de fer constar: 


a) La denominació, les sigles i el logotip de la candida-
tura, que s’han de mantenir inalterats durant tot el pro-
cés electoral. No s’accepten denominacions, sigles o 
logotips que puguin induir a confusió amb els emprats 
per altres partits o federacions o que reprodueixin o 
imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, dels 
seus territoris i municipis i de les seves institucions.


b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en 
la llista i el domicili. En el cas de les coalicions o fe-
deracions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del par-
tit o federació a què pertanyi. Igualment, se’n pot fer 
constar, si s’escau, la condició d’independent.


c) Un document, subscrit per cada candidat, acompa-
nyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que de-
clari que accepta la candidatura i també que acrediti 
el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.


d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se 
inscrit en el cens electoral d’un dels municipis inte-
grats en la circumscripció per la qual es presenta.


3. Les llistes presentades per partits polítics, federa-
cions o coalicions han d’ésser signades pels represen-
tants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació 
de l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la for-
ça política respectiva en què hagin estat designats o 
ratificats els candidats, segons el que estableixin els 
estatuts de la formació política corresponent. Les can-
didatures presentades per agrupacions d’electors han 
d’ésser presentades per llurs promotors, el primer fir-
mant dels quals n’és el representant. Les agrupacions 
d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les sig-
natures requerides.


4. Els candidats que fins al moment de la presenta-
ció de la candidatura estaven afectats per alguna de 
les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han 
d’acreditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fe-
faent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que 
causava la inelegibilitat.


Article V-11. Configuració de les candidatures


1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més 
d’una llista.


2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri 
en una coalició electoral no pot presentar candidatura 
pròpia.


3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o 
agrupació d’electors no pot presentar més d’una can-
didatura.


Article V-12. Nombre de candidats i suplents


1. Les llistes de candidats presentades han d’incloure 
tants noms com escons a cobrir i, a més, poden inclou-
re suplents, fins a un màxim de deu.


2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el 
requisit que estableix l’apartat 1.


Article V-13. Proporció de candidats per sexes 
de les llistes


Les llistes de candidats han d’incloure com a màxim 
un 60% de persones del mateix sexe. Aquesta propor-
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ció s’ha de complir per trams de cinc noms consecu-
tius dins de cada llista, a comptar des del primer nom.


Article V-14. Numeració de candidatures


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certifi-
cació de la data i hora de presentació de cada candida-
tura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlati-
va a les candidatures per ordre de presentació.


2. La numeració de les candidatures atorgada segons 
l’ordre en què s’han presentat es manté en totes les pu-
blicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.


Article V-15. Publicació de les candidatures


1. Les candidatures presentades es publiquen en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-dosè 
dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar dins els dos dies següents a la publicació de les 
candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels represen-
tants d’altres candidatures.


3. El termini perquè les candidatures presentades cor-
regeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-
vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.


4. La proclamació de les candidatures es duu a ter-
me el vint-i-setè dia posterior al dia de la convocatòria 
d’eleccions.


5. Les candidatures que incompleixin els requeriments 
que estableix aquesta llei són rebutjades i, per tant, no 
són proclamades.


6. Les candidatures proclamades es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà 
de la proclamació.


Article V-16. Modificació de candidatures


1. Les baixes que eventualment es puguin produir en 
una candidatura es cobreixen amb els candidats suc-
cessius i els suplents.


2. Els candidats que accedeixin durant el procés 
electoral a l’exercici d’un càrrec o d’una funció que, 
d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, 
ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, per-
què els exclogui de la candidatura presentada.


Article V-17. Impugnació de l’acord  
de proclamació de candidatures


1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser 
impugnat pels candidats exclosos o pels representants 
de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit 
hores a comptar des de la proclamació.


2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures ha de formular totes les al·legacions 
que es considerin oportunes, i aportar tota la docu-
mentació que hi doni suport. La interposició del re-
curs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta 
del procés electoral.


3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació 
de l’acord de proclamació de candidatures s’ha d’apro-
var dins el termini de dos dies a comptar des de la 
interposició del recurs, i adquireix immediatament 
caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del proce-
diment d’empara davant el Tribunal Constitucional, 
d’acord amb el requisit que estableix l’article 44.1.a de 
la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el 
termini de dos dies i que el Tribunal Constitucional ha 
de resoldre dins els tres dies següents.


Capítol V. Paperetes electorals i tramesa  
de la documentació electoral


Secció primera. Paperetes electorals


Article V-18. Contingut


1. La papereta electoral inclou: 


a) La denominació de la circumscripció.


b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el lo-
gotip, de cadascuna de les candidatures, siguin partits 
polítics, coalicions o federacions electorals o agrupa-
cions d’electors.


c) La llista dels candidats de cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial 
de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 
documentació electoral.


3. La papereta electoral ha d’incloure la representació 
en Braille dels elements que la componen.


4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir 
en paper amb certificació ecològica.


Article V-19. Aprovació del model de papereta


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop pro-
clamades les candidatures, aprova el model oficial de 
papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nom-
bre suficient.


2. En el cas que es produeixi una impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la 
papereta es retarda fins a la resolució del recurs.


3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita 
paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de veri-
ficar que s’ajustin al model oficial.
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Secció segona. Tramesa de la documentació 
electoral 


Article V-20. Enviament de documentació  
i propaganda electoral


1. L’Administració electoral envia a cada elector, en 
una sola tramesa, la documentació electoral següent: 


a) Un sobre de votació.


b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que 
tenen representació parlamentària en qualsevol de les 
circumscripcions, els quals han de contenir una pape-
reta de votació i un full de propaganda electoral de la 
candidatura respectiva.


2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propa-
ganda electoral s’han de cenyir a les característiques 
que siguin establertes per reglament.


Article V-21. Enviament de documentació 
electoral per a residents a l’estranger


La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar 
preferència a la tramesa dels sobres electorals als cata-
lans residents a l’estranger.


Article V-22. Disponibilitat de paperetes  
i sobres


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la 
tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a 
cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici 
de la votació.


2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatu-
ra Electoral pot sol·licitar la col·laboració de l’Adminis-
tració de la Generalitat.


Capítol VI. Emissió del vot


Article V-23. Vot per correu 


Els electors poden votar per correu, en els termes que 
estableix la legislació en aquesta matèria.


Article V-24. Vot anticipat


1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des de 
sis dies laborables i fins a tres dies laborables abans de la 
jornada electoral en els ajuntaments del municipi en què 
estiguin censats o, si s’escau, en la seu del districte muni-
cipal corresponent.


2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de ga-
rantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, di-
recte i secret en l’exercici del dret de vot.


3. El secretari de l’ajuntament i els altres funciona-
ris habilitats a aquest efecte han d’assegurar i garan-
tir que: 


a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals 
es posin a disposició de l’elector en condicions que ga-
ranteixin la llibertat i el secret del vot.


b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i 
se’n comprovi la inscripció en el cens electoral.


c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents 
de l’Administració electoral.


d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al 
moment del lliurament a la mesa electoral correspo-
nent.


4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot 
anticipat en el moment de la comprovació de la seva 
identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar 
a la dita sol·licitud una còpia del document identificatiu 
emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’ori-
ginal.


5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris 
habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de vota-
ció i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat 
a la mesa electoral corresponent.5. S’ha de determi-
nar per reglament els municipis que poden habilitar 
les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat 
i els horaris de votació, adaptats en funció de la pobla-
ció censada.


6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de deter-
minar per reglament la compensació que han de rebre 
els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.


Article V-25. Meses electorals mòbils


1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per 
correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acor-
dar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establi-
ments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.


2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de 
persones internades en establiments hospitalaris, geri-
àtrics o penitenciaris és el següent: 


a) Els responsables dels centres hospitalaris, gerià-
trics o penitenciaris han de comunicar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya la relació de les persones 
ingressades que desitgin emetre llur vot, junt amb les 
dades personals corresponents.


b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de com-
provar la inscripció d’aquestes persones en el cens i fer 
arribar als centres corresponents un nombre suficient 
de paperetes i sobres.


c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de recollir 
el vot de les persones ingressades i l’han de remetre a 
les meses electorals corresponents seguint els mecanis-
mes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.
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Article V-26. Accés al vot per a les persones 
amb discapacitat física


L’Administració electoral pot facilitar transport gra-
tuït adaptat per a accedir als col·legis electorals en els 
casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions 
per a poder disposar d’una urna mòbil.


Article V-27. Votació electrònica


1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord 
amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el 
funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin su-
ficients garanties del caràcter secret del vot i de la se-
guretat dels procediments d’emmagatzematge i trans-
missió de la informació, la introducció de mecanismes 
de votació electrònica.


2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 
verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot 
i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat 
és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.


3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament 
de Catalunya, pot adoptar per decret les corresponents 
determinacions amb relació a la votació electrònica.


Capítol VII. Accessibilitat del vot


Article V-28. Drets en l’àmbit electoral  
de les persones amb discapacitat 


1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapaci-
tat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació 
dels drets de participació política que s’hi reconeixen.


2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què els procediments, les instal·lacions i els materials 
electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’en-
tendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb 
aquesta finalitat, el Govern ha de promoure l’ús de no-
ves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.


3. Es garanteix expressament a les persones amb dis-
capacitat: 


a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser 
accessibles d’acord amb la legislació vigent.


b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació 
electoral de caràcter institucional. Els llocs web de 
l’Administració que continguin informació electoral 
han de complir el nivell mitjà de les normes d’accessi-
bilitat web internacionalment reconegudes. La matei-
xa obligació recau sobre les pàgines web i els portals 
d’Internet dels partits polítics, coalicions electorals i 
agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions.


c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han 
de poder facilitar, segons les circumstàncies de l’elec-


tor, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua 
de signes o en suport sonor o electrònic.


d) L’accessibilitat dels materials i elements de campa-
nya, com ara anuncis, espots televisius i publicitaris, 
i també dels actes de campanya. Amb aquesta finali-
tat, s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com infor-
mació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, au-
diodescripció, subtitulació o traducció en llengua de 
signes.


e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens 
electoral i l’accessibilitat de la documentació.


f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condi-
cions d’igualtat amb la resta de ciutadans, garantint-hi 
la llibertat, el secret i l’autonomia.


g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi 
hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, 
si escau, complementar les funcions que les persones 
amb discapacitat no puguin exercir.


4. S’han d’establir per reglament les condicions d’ac-
cessibilitat per a assegurar la plena efectivitat dels 
drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les 
persones amb discapacitat.


5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, una Comissió d’Avaluació de l’Accessibi-
litat dels Processos Electorals, amb la participació de 
les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i de representants del departament com-
petent en matèria de processos electorals, la finalitat 
de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i 
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb 
discapacitat.


6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Par-
lament de Catalunya, després de cada procés electoral, 
un informe d’avaluació sobre el nivell de compliment 
dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les 
persones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot 
incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne 
el compliment.


7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupa-
ment de la normativa sobre aquesta matèria.


8. La composició i les funcions de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.
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Article V-29. Vot de les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 


1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat 
visual i sordceguesa l’exercici amb plena autonomia 
del vot secret.


2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sis-
tema d’emissió de vot sigui accessible per si mateix 
per a les persones amb discapacitat visual. Alternati-
vament, i només per als casos que això sigui impossi-
ble d’acord amb l’estat de la tècnica en cada moment, 
s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del 
vot que permeti exercir el dret de sufragi amb plena 
igualtat, autonomia i amb garantia del secret de vot.


3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garan-
ties són preceptius.


4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els elec-
tors que no sàpiguen llegir o no puguin escollir la pa-
pereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, 
sempre que així ho sol·licitin expressament, d’una per-
sona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assis-
tència del representant de l’Administració present en 
el col·legi electoral. L’aplicació d’aquesta previsió és 
excepcional i sempre voluntària per a la persona amb 
discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de 
complir les obligacions de garantia del secret i l’auto-
nomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.


5. Les disposicions d’aquest article són aplicables 
a totes les modalitats de votació d’aquesta llei, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als me-
canismes de referèndum i consulta, als processos par-
ticipatius i als altres processos electorals que es convo-
quin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.


6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de 
preparació de vot que s’arribin a regular són d’apli-
cació general i han d’ésser accessibles i garantir a les 
persones cegues o amb discapacitat visual i sordce-
gues el secret i la plena autonomia en la utilització.


7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes 
institucionals als mitjans de comunicació social pú-
blics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus 
administratives, informació detallada dirigida als 
electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre 
l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especial-
ment pel que fa a la utilització del procediment de vot 
secret, i també amb relació als recursos posats a llur 
disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les 
garanties de l’article V-28.


8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb 
discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el 
compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.


Article V-30. Sistemes de preparació del vot per 
a persones amb discapacitat visual i sordceguesa 


1. El procediment de preparació del vot per a les per-
sones amb discapacitat visual, en el cas que el sistema 
de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, 
és el següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre on consti en Braille i 
tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documenta-
ció ha d’incloure els elements següents: 


1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, 
que s’han de disposar individualment dins de sobres 
amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.


2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identifi-
cació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del 
sistema de vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mit-
jançant la retolació en Braille a l’exterior del sobre, 
n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.


2. El procediment de preparació del vot accessible, en 
el cas que hi hagi una papereta única per a totes les 
candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre en què consti en Braille 
i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es trac-
ta i la data de celebració de les eleccions. La documen-
tació ha d’incloure els elements següents: 


1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part 
superior, que permeti a l’elector identificar cada can-
didatura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de 
lliurar amb la papereta de votació normalitzada a 
l’interior, de manera que les caselles marcables de 
la papereta coincideixin amb les perforacions de la 
plantilla.


2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identi-
ficació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de prepara-
ció del vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la pa-
pereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de 
la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.


3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col-
laboració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibi-
litat dels Processos Electorals, ha de validar almenys 
un exemplar de cada un dels models i documents que 
s’han de fer servir, per a garantir que els textos en 
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Braille es corresponen amb els textos en tinta, i ha de 
vetllar pel correcte muntatge de la documentació.


4. La documentació per a la preparació del vot accessi-
ble s’ha de lliurar a l’elector amb un precinte o segellat 
que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la prepa-
ració fins que arriba a mans de l’elector.


5. La documentació per a la preparació del vot acces-
sible es facilita amb la sol·licitud prèvia de les persones 
amb discapacitat visual i sordceguesa.


6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de cre-
ar un registre de sol·licitants del procediment de vot 
accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, 
d’inscripció voluntària, que permeti a l’Administra-
ció electoral de preparar i remetre d’ofici als electors 
inscrits la documentació electoral de vot accessible en 
tots els comicis electorals en què sigui aplicable.


7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa 
poden sol·licitar a l’oficina del cens electoral, o bé al te-
lèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la ins-
cripció al registre de sol·licitants del procediment de 
vot accessible, en el termini comprès entre la convo-
catòria electoral i, com a mínim, el moment de la pro-
clamació de les candidatures, o en el termini més am-
pli possible segons el tipus de procés electoral de què 
es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar: 


a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas 
el domicili.


b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol-
licitar el procediment de vot accessible.


c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja 
sigui al domicili o bé al col·legi electoral el dia dels 
comicis.


8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la 
votació al col·legi electoral que li correspongui al sol-
licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé 
ha d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, se-
gons el que aquest hagi escollit.


9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai 
concret, privat i accessible que garanteixi la privacitat 
de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.


10. El Govern ha de dur a terme una campanya infor-
mativa un cop convocat el procés electoral i mentre 
estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el 
que estableix l’article V-29.7.


Capítol VIII. Funcionament de les meses 
electorals


Article V-31. Constitució


1. El president, els vocals i els respectius suplents, si 
n’hi ha, s’han de reunir a la seu de la secció electoral 
una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’ab-
sència, el president és substituït pels corresponents su-
plents, per ordre de designació, i pels vocals. L’absèn-
cia d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.


2. La constitució de la mesa electoral requereix la pre-
sència del president i de dos vocals. Si la mesa no es 
pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se 
segueix el procediment següent: 


a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, 
l’autoritat governativa han d’emetre i subscriure una 
declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre 
a la junta electoral de districte per correu certificat i 
s’ha de notificar alhora per telèfon o correu electrònic.


b) La junta electoral de districte designa lliurement els 
membres de la mesa, nomenament que pot recaure en 
qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclari-
ment de responsabilitats.


c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest 
procediment, se n’ha de donar constància a la junta 
electoral de districte, que ha de convocar novament la 
votació dins les quaranta-vuit hores següents.


Article V-32. Urnes


1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna 
de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de vo-
tació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha 
d’haver un nombre suficient de paperetes i sobres elec-
torals, conformes al model establert, per als electors 
que desitgin fer-ne ús.


2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests ele-
ments, el president de la mesa ho ha de comunicar a la 
junta electoral de districte, que els ha de proveir.


Article V-33. Acta de constitució


1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre 
acta, signada pel president, els vocals i, si s’escau, els 
apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants 
de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.


2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les perso-
nes que integren la mesa i dels apoderats que s’hagin 
acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.


3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’ac-
ta, els interessats poden presentar la corresponent pro-
testa per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una 
còpia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tra-
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mesa pel signant a la junta electoral competent per a 
l’escrutini general.


Capítol IX. Votació 


Article V-34. Inici


1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, 
la votació s’inicia a les nou del matí, i continua sen-
se interrupcions fins a les vuit del vespre. El president 
anuncia l’inici de la votació amb les paraules «Comen-
ça la votació».


2. La votació només es pot suspendre per causa de for-
ça major, i sota la responsabilitat del president de la 
mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que ha de comprovar 
les circumstàncies al·legades i exigir les responsabili-
tats que se’n puguin derivar.


Article V-35. Interrupció


1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació 
la manca d’algun dels elements necessaris per a dur-la 
a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri 
els elements que manquin.


2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi 
estat suspesa.


Article V-36. Cens


1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els 
exemplars certificats de les llistes del cens o amb la 
corresponent certificació i, en tot cas, amb un docu-
ment original acreditatiu de la identitat de l’elector, 
com document d’identitat, passaport, permís de con-
duir o targeta de residència que n’inclogui la fotogra-
fia, o altres documents admesos en dret. Aquests do-
cuments no cal que siguin vigents i no se n’accepten 
fotocòpies.


2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclo-
uen només els ciutadans que tinguin la majoria d’edat 
en la data de la votació.


3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té 
dubtes sobre la identitat d’un elector, ha d’adoptar una 
resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals 
per a les corresponents responsabilitats en cas que es 
produís usurpació.


4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció 
d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que dis-
posa la Junta Electoral Central.


Article V-37. Meses electorals mòbils


1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la 
seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es 


regeixen per les normes relatives a la constitució i el 
funcionament de les meses electorals.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer ar-
ribar a les meses electorals mòbils la relació de per-
sones que han expressat la voluntat de votar per mitjà 
d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comunicar a 
les meses corresponents a aquests electors, a l’efecte 
d’excloure’ls de la relació de votants d’aquestes meses.


3. Els establiments que acullen meses electorals mòbils 
han de cooperar, per mitjà d’algun càrrec directiu de l’es-
tabliment, en l’adequada identificació de cada elector.


Article V-38. Identificació dels electors


1. El vot és secret.


2. Cada elector s’identifica davant del president de la 
mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apo-
derats en verifiquen la inscripció en el cens i compro-
ven la correspondència de les dades censals amb el do-
cument d’identificació.


3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al presi-
dent, que el diposita dins l’urna pronunciant el nom de 
l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».


4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del 
nom de l’elector o marcar-lo en la llista d’electors de 
què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta 
transcripció del seu nom.


Article V-39. Membres de les meses electorals


1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir 
l’auxili necessari a les forces de seguretat.


2. Els membres de les meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
delicte flagrant.


3. Les meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos membres.


Article V-40. Persones amb dret a entrar  
als locals de les seccions electorals


1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions 
electorals: 


a) Els electors.


b) Els representants i els membres de les candidatures.


c) Els apoderats.


d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb 
la votació.


e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, 
el president hagi requerit.
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f) Els membres de l’Administració electoral.


g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.


h) Les persones delegades per l’Administració per a 
rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.


2. No s’admet la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les immediacions, ni la for-
mació o presència de grups que puguin entorpir, difi-
cultar o coaccionar el lliure accés dels electors als lo-
cals de la secció i la lliure emissió de vot.


3. El president pot autoritzar la presència de profes-
sionals dels mitjans de comunicació, que han de de-
senvolupar llurs activitats professionals amb la menor 
afectació possible al desenvolupament del procés de 
votació.


4. La presència de persones que facin estudis sobre la 
intenció de vot dels electors o sobre el vot emès s’ha 
de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats 
no afectin el procés de votació, i en tot cas han de tenir 
lloc fora del local de la secció electoral.


Article V-41. Notaris 


1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats 
amb el procés electoral, sense necessitat d’autoritza-
ció especial.


2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a 
disposició dels partits, coalicions, federacions i agru-
pacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.


Article V-42. Comunicació d’incidències


Tot incident produït durant la jornada electoral que ha-
gi afectat l’ordre en el local de la secció ha d’ésser in-
dicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms 
de les persones implicades.


Article V-43. Acabament de la votació


1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba 
la votació i ordena el tancament del local.


2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la 
votació algun dels electors que es troba dins del local 
encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, 
a continuació, ordena el tancament del local.


3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’ur-
na els sobres amb les paperetes emeses per correu, les 
corresponents al vot anticipat i les trameses per les 
meses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot 
cas, la inscripció dels electors en les llistes del cens. 
En el cas que un mateix elector hagi votat per correu 
i també hagi emès un vot anticipat, només és vàlid el 
vot anticipat.


4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.


Capítol X. Escrutini


Article V-44. Inici


1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediata-
ment l’escrutini, que és públic, i no es pot suspendre, 
encara que concorrin diverses eleccions.


2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de 
les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o di-
ficultin l’escrutini dels vots emesos.


3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’es-
cruten segons l’ordre que fixa la legislació general.


Article V-45. Procediment


1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els 
sobres de l’urna, llegint en veu alta el nom de la can-
didatura triada per l’elector i mostrant la papereta als 
vocals i als apoderats.


2. Els representants i els membres de les candidatures, 
i també els notaris presents en l’exercici de llurs funci-
ons, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin 
tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; 
en tal cas, se’ls ha de permetre que l’examinin.


Article V-46. Vot nul


1. Es considera vot nul: 


a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents 
dels oficials.


b) El vot emès en una papereta sense sobre.


c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les 
candidatures.


d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratllades.


2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una ma-
teixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid a 
aquesta.


Article V-47. Vot en blanc


Es considera vot en blanc: 


a) El vot que no inclou cap papereta electoral.


b) El vot que no indica cap candidatura.


Article V-48. Resultats


1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el 
de votants. El president demana si hi ha cap objecció; 
si n’hi ha, es resolen per majoria.


2. El president anuncia el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada can-
didatura.
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3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han 
de destruir en presència dels assistents, llevat de les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin es-
tat objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a 
l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades pels 
membres de la mesa.


Article V-49. Publicitat dels resultats


1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació 
de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció 
electoral les dades a què fa referència l’article V-48.


2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants 
de les candidatures que ho sol·licitin; si aquests no hi 
són, als apoderats o candidats corresponents. En tot 
cas, cada candidatura només pot rebre una sola còpia 
de l’acta.


3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant 
de l’Administració, a l’efecte de donar la informació 
provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.


Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió


1. Una vegada fets públics els resultats, el president, 
els vocals i els apoderats presents a la mesa han de sig-
nar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 


a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera de-
tallada.


b) Una breu consignació de les reclamacions i protes-
tes formulades i les corresponents resolucions adop-
tades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.


c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.


2. Tots els representants de les llistes, i també els apo-
derats tenen dret a rebre una còpia de l’acta de la ses-
sió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.


Article V-51. Documentació electoral


1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de 
preparar la documentació electoral, que s’ha de distri-
buir en tres sobres.


2. En el primer dels sobres de la documentació elec-
toral hi ha d’haver l’expedient electoral, integrat per: 


a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.


b) L’original de l’acta de la sessió.


c) Els documents a què faci referència l’acta de la ses-
sió, especialment la llista numerada de votants i les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.


d) La llista del cens electoral utilitzada.


e) Les certificacions censals aportades.


3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de 
les actes de constitució de la mesa i de la sessió.


4. Una vegada completats els sobres i tancats, el presi-
dent, els vocals i, si s’escau, els apoderats els han de sig-
nar. Les signatures han de cobrir la part del sobre per on 
s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser manipulat.


Article V-52. Dipòsit de la documentació 
electoral als jutjats


1. El president i els vocals, i també els apoderats que 
ho desitgin, s’han de traslladar al més aviat possible a 
la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han 
de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de 
seguretat han de prestar la cooperació necessària per 
al desplaçament de la mesa en condicions de rapidesa 
i seguretat.


2. Una vegada identificats els membres de la mesa, 
aquests han de lliurar els sobres primer i segon al jut-
ge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi 
ha de constar el dia i hora de la recepció.


3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha 
de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aques-
ta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les me-
sures necessàries per a facilitar el desplaçament dels 
jutges.


4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera 
instància o de pau corresponent, i resten a la disposi-
ció de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals compe-
tents en els processos contenciosos electorals.


Article V-53. Lliurament de la documentació 
electoral al servei postal 


1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha 
de lliurar personalment al funcionari del servei postal 
habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.


2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personal-
ment el tercer sobre fins a la compareixença del fun-
cionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de 
romandre el temps necessari a la secció electoral cor-
responent.


3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya tots els tercers sobres l’endemà 
d’haver-los rebut.


Article V-54. Reunió de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya 


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme 
l’escrutini general al cap de tres dies de la votació, en 
acte públic i únic.
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2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es 
reuneix a la seva seu, en presència dels representants 
de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han 
de signar els seus vocals i els representants de les can-
didatures.


Article V-55. Acte d’escrutini


1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi 
són presents la meitat més un dels membres de la Sin-
dicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze 
del migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin 
sigui el nombre de concurrents.


2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del se-
cretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya de les 
disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el 
personal al servei de la Sindicatura Electoral obre els 
sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació 
de sobres primers.


3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és 
incomplet, se supleix amb el tercer sobre esmentat en 
l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, 
es poden fer servir les còpies de les actes de la sessió 
que puguin aportar els representants o apoderats de les 
candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no 
es tenen en compte.


4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concor-
den, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’elec-
tors, segons les llistes del cens i les certificacions censals 
presentades, la Sindicatura Electoral no les té en comp-
te, llevat que hi hagi un manifest error material, fàctic 
o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de corregir.


5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar 
compte dels resums de la votació de cada mesa, que 
s’han de registrar en els equips de càlcul i processa-
ment de dades corresponents, equips que necessària-
ment han de deixar constància documental de les ano-
tacions fetes.


6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se 
en seccions amb la finalitat de dur a terme amb més 
eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen 
com a secretaris de les diverses seccions el secretari 
de la Sindicatura i els vocals que es designin a l’efecte, 
a proposta del president.


Article V-56. Anul·lació d’actes i vots


1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot 
anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sen-
se discussió el recompte i la suma dels vots admesos 
a les meses corresponents, segons consti en les actes o 
en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors 
fàctics, materials o aritmètics manifestos.


2. Els representants o apoderats de les candidatures no 
poden formular protestes o reclamacions, excepte ob-
servacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.


Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 


1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, trans-
corregudes dotze hores des de l’inici de l’acte d’escru-
tini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a 
l’endemà.


3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre 
el còmput dels vots corresponents a una secció deter-
minada.


4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè 
dia posterior al dia de les eleccions.


Article V-58. Actes


1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de con-
tenir per a cada circumscripció els resultats següents: 


a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’esten-
dre acta de la reunió i de les sessions corresponents de 
l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències 
que hagin pogut sorgir durant l’escrutini.


3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’es-
tendre per triplicat i han d’ésser signades pel president, 
els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les 
candidatures.


Article V-59. Reclamacions


1. Els representants i els apoderats de les candidatures 
disposen del termini d’un dia per a formular reclama-
cions, que només es poden referir a incidències reco-
llides en les actes de sessió de les meses electorals o a 
l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya.


2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les recla-
macions per escrit en el termini d’un dia, i ho ha de 
comunicar immediatament als representants i als apo-
derats de les candidatures.


3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot és-
ser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electo-
ral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de 
la presentació del recurs, la Sindicatura ha de reme-
tre l’expedient, juntament amb un informe, a la Junta 
Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notifi-
cada immediatament als representants de les candi-
datures concurrents perquè puguin comparèixer en 
el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
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Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop escolta-
des les parts en un termini no superior a dos dies, en el 
termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article V-60. Proclamació dels resultats


1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els 
termes que estableix l’article V-59, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte 
d’escrutini, fa la proclamació dels electes.


2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de 
vots vàlids equival al total dels vots emesos a una can-
didatura més el total dels vots en blanc.


3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera ex-
pressa: 


a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els 
vots obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, 
els vots nuls, els escons corresponents a cada candida-
tura i la relació nominal dels electes.


b) Les reclamacions i protestes formulades davant la 
Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions 
corresponents en tots dos casos.


4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral 
han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han 
d’expedir tres exemplars.


5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu 
arxiu un dels tres exemplars de l’acta de proclamació, 
i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer 
a la Junta Electoral Central.


6. En el termini de trenta dies des de la celebració de 
les eleccions, els serveis del Parlament de Catalunya 
han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.


7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certifi-
cades de l’acta d’escrutini general als representants de 
les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpi-
es i credencials poden ésser trameses als interessats a 
través dels representants de les candidatures, si així ho 
acorda expressament la Sindicatura.


Article V-61. Presa de possessió del càrrec


En el moment de prendre possessió del càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Cons-
titució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acre-
ditar que reuneixen els altres requisits establerts per la 
normativa vigent.


Article V-62. Recurs contra l’acord  
de proclamació d’electes


1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de re-
curs contenciós electoral.


2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest 
procediment són els que estableix la Llei orgànica del 
règim electoral general.


Títol VI. De les despeses electorals


Capítol I. Comptabilitat 


Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures


1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari 
electoral únic o un compte bancari electoral per cada 
circumscripció electoral en què es presenti i, si s’es-
cau, un compte electoral general.


2. No es poden abonar despeses electorals en metàl-
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents dels 
comptes establerts i declarats davant la Sindicatura 
Electoral de Catalunya.


3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure 
totes les despeses en propaganda electoral en tots els 
canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, 
i també la publicitat per telefonia mòbil o per altres 
mitjans telemàtics.


4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat 
electoral en el termini de noranta dies a comptar de la 
data de les eleccions.


Article VI-2. Administrador electoral


1. Cada candidatura ha de tenir un administrador elec-
toral, responsable de tots els ingressos i despeses i de 
la corresponent comptabilitat.


2. Els requisits per a poder ésser designat administra-
dor electoral són ésser major d’edat i gaudir de tots els 
drets civils i polítics.


3. Els representants de les candidatures poden acumu-
lar la condició d’administrador electoral.


4. Els administradors electorals són designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.


Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat


La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en 
tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla 
general de comptabilitat adaptat a les formacions po-
lítiques i la legislació reguladora del finançament dels 
partits polítics.
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Article VI-4. Comptes bancaris


1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electo-
rals, sigui quin sigui l’origen, s’han d’ingressar en els 
comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i 
totes les despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests 
comptes.


2. Si una candidatura presentada no s’arriba a procla-
mar o es retira abans de les eleccions, els partits, fe-
deracions o coalicions corresponents han de restituir 
les imposicions fetes en els comptes de la candidatura 
i comunicar les operacions bancàries pertinents a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.


3. Els administradors electorals i les persones que de-
signin són els responsables de les quantitats ingressa-
des en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finali-
tats previstes en el pressupost de campanya.


4. Una vegada acabada la campanya electoral, els sal-
dos resultants dels corresponents comptes bancaris 
només es poden emprar per a cobrir, durant els noran-
ta dies següents a la votació, despeses de campanya 
prèviament contretes, i també per a pagar la recollida i 
l’eliminació de materials de campanya.


Article VI-5. Aportacions 


1. Les aportacions als comptes bancaris han d’ate-
nir-se a les regles següents: 


a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa l’a-
portació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, 
domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La 
identitat dels donants ha de constar en un registre pú-
blic.


b) Tenen un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.


c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empre-
ses o administracions públiques ni en nom d’empreses 
privades amb contractes en vigor amb administracions 
públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits 
polítics.


2. Les formacions polítiques no poden acceptar que 
terceres persones assumeixin, ni directament ni indi-
rectament, el cost efectiu de despeses electorals.


Article VI-6. Presentació de la comptabilitat 
general


1. Totes les candidatures polítiques que han concorre-
gut a les eleccions han de presentar a la Sindicatura de 
Comptes una comptabilitat detallada i documentada 
de llurs ingressos i despeses electorals en el termini de 
quatre mesos a comptar de la data de les eleccions.


2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formaci-
ons polítiques ha de detallar la documentació compta-
ble necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.


Capítol II. Pressupost i despeses electorals


Article VI-7. Pressupost de campanya electoral


1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convoca-
tòria de les eleccions, i fins a cinc dies abans de l’ini-
ci de la campanya electoral, l’administrador electoral 
de cada candidatura ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya i a la Sindicatura de Comp-
tes un pressupost de campanya electoral, que ha d’in-
cloure: 


a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la 
recaptació de fons.


b) Un pla de mitjans de comunicació.


2. La presentació del pressupost de campanya electo-
ral és requisit necessari per a la percepció de tota sub-
venció electoral.


3. El pressupost i els estats comptables que inclogui 
han d’atenir-se, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.


4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pres-
supost en el cas que aquest incompleixi els límits i les 
regles comptables.


5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coali-
cions i federacions electorals i agrupacions d’electors 
han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.


Article VI-8. Límit de despeses


1. Les despeses de campanya electoral dels partits po-
lítics, coalicions i federacions electorals i agrupacions 
d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.


2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la 
forma que es determini, la xifra màxima individualit-
zada de despesa electoral corresponent a cadascuna de 
les formacions polítiques amb representació al Parla-
ment de Catalunya. Aquesta comunicació s’ha de fer 
immediatament després que sigui ferm l’acord de pro-
clamació de candidatures.


3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació 
de xifres màximes de despesa electoral a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya.


4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de 
despesa fixat per les disposicions de cada convocatòria.


5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què 
fa referència l’apartat 1, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant 
de la candidatura.
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Article VI-9. Reclamacions per despeses 
electorals 


Les reclamacions de quantitats corresponents a des-
peses electorals que no s’hagin comunicat als admi-
nistradors electorals en els cinquanta dies següents al 
dia de les eleccions es consideren nul·les, sens perjudi-
ci que, amb causa justificada, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.


Article VI-10. Desgravació per aportacions  
a campanyes electorals


Les aportacions fetes a campanyes electorals poden 
desgravar en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en els termes i els imports que estableix la 
legislació fiscal.


Article VI-11. Liquidació de despeses 


Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies 
després de la data de les eleccions.


Capítol III. Subvencions electorals


Article VI-12. Subvencions


1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els lí-
mits que estableix aquesta llei, les despeses electorals 
en què hagin incorregut els partits polítics, les coali-
cions i federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors.


2. La subvenció corresponent a cada candidatura no 
pot ultrapassar en cap cas la xifra de despeses elec-
torals declarades, justificades per la Sindicatura de 
Comptes en exercici de la seva funció fiscalitzadora.


Article VI-13. Conceptes subvencionables


1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i 
l’import per vot o elector d’una circumscripció electo-
ral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.


2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de re-
bre a les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent en compensació per les despeses origina-
des per la tramesa directa i personal als electors dels 
sobres i les paperetes electorals i de la propaganda 
electoral.


Article VI-14. Beneficiaris


1. Tenen dret a subvenció pública electoral els par-
tits polítics, les coalicions i federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que hagin obtingut repre-
sentació parlamentària i els que, no havent-ne ob-
tingut, hagin superat el 2% dels vots vàlids en el 
conjunt de Catalunya o el llindar del 3% en una cir-
cumscripció.


2. L’import de les subvencions es determina a partir 
del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons as-
signats.


Article VI-15. Bestretes i rescabalaments


1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció postelectoral 
que els pugui correspondre.


2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la sub-
venció obtinguda pel corresponent partit, federació o 
coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Ca-
talunya.


3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya entre els dies vintè i vint-
i-dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Ad-
ministració electoral ha de posar les corresponents 
quantitats a disposició dels respectius administradors 
electorals a partir del trentè dia posterior a la convo-
catòria.


4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de 
les despeses de tramesa de propaganda electoral assu-
mida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent. A aquest efecte, el Govern ha de fixar l’im-
port del rescabalament en funció del cost de la tramesa 
conjunta.


Article VI-16. Presentació de la liquidació de 
despeses a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de les subvencions 


1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subven-
ció han de presentar la corresponent liquidació a la 
Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta 
dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
consideri necessaris.


2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de 
les liquidacions rebudes i l’ha de trametre a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les 
quantitats que corresponguin.


3. Es descompten de les quantitats a què fa referència 
l’apartat 2, si s’escau: 


a) Les sancions imposades per excessos en les despe-
ses i per aportacions privades il·legals, per un import 
fins al doble de la quantitat il·legal.


b) Les despeses derivades de la recollida de la publi-
citat electoral.


4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als 
partits que no compleixin les normes de retiment de 
comptes.
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Article VI-17. Aprovació de la subvenció


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
les quantitats gastades i acreditades per cada candida-
tura i la previsió del pressupost de despesa.


2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de 
les dues quantitats de l’apartat 1, de la qual es dedu-
eixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada 
de la seva propaganda electoral, acreditats pels ajunta-
ments corresponents.


3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, el cost i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels serveis de neteja.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar al Govern, en el termini de quinze dies a comp-
tar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, les quanties de les subvencions correspo-
nents a cada candidatura, per a procedir a la tramita-
ció del pagament que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Còmput dels terminis


Els terminis a què fa referència aquesta llei són im-
prorrogables. Llevat que s’indiqui altrament, s’entén 
que els terminis indicats en dies es computen com a 
dies naturals i els terminis indicats en mesos es com-
puten de data a data.


Segona. Sistema electoral d’Aran


Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al 
Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 
37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, 
als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició 
transitòria primera de la dita llei.


Disposicions transitòries


Única. Primera designació i primera renovació 
dels membres de la Sindicatura Electoral  
de Catalunya


1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya han de designar els membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomena-
ment al president de la Generalitat.


2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Elec-
toral de Catalunya s’han de fer dos sorteigs, un en-
tre els membres designats pel Parlament i un altre 


entre els membres designats pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per a establir quins finiran 
llur mandat en escaure’s la primera renovació, que 
tindrà lloc un cop transcorreguts quatre anys des de 
la constitució inicial de la Sindicatura.


Disposició derogatòria


Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat.


Disposicions finals


Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei


S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits neces-
saris per a aplicar les disposicions d’aquesta llei.


Segona. Desplegament


Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autorit-
za el Govern perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei.


Tercera. Procediment administratiu


En tot allò que aquesta llei no regula de manera ex-
pressa en matèria de procediment és aplicable la legis-
lació sobre procediment administratiu.


Quarta. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Celestino Corba-
cho i Chaves, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC 
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Esmena presentada pel GP PPC (reg. 115901)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, Rafael Luna Vivas, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten l’es-
mena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-
00091/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya


De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.


Text alternatiu a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya (tram. 202-00091/10)


Proposició de llei electoral de Catalunya


Títol preliminar


Article 1. Objecte


L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim elec-
toral propi de Catalunya, en compliment de l’article 
56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.


Article 2. Àmbit d’aplicació


Aquesta llei s’aplica a: 


a) Les eleccions al Parlament.


b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa 
al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema 
electoral i el procés electoral.


c) Els altres processos electorals i instruments de con-
sulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit 
de competències de la Generalitat, en els termes que 
determini la norma corresponent.


Títol I. Disposicions generals


Capítol I. Drets electorals


Secció primera. Dret de sufragi actiu


Article I-1. Condició d’elector


Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condi-
ció política de catalans, d’acord amb el que estableix 
l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si: 


a) Tenen l’edat legal per a votar.


b) Estan inscrits al cens electoral.


c) No estan privats, en virtut del que estableix la legis-
lació de l’Estat, del dret de sufragi.


Secció segona. Dret de sufragi passiu


Article I-2. Condició d’elegible


Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen 
la condició d’electors, d’acord amb l’article I-1, llevat 
que estiguin afectats per alguna de les causes d’inele-
gibilitat que estableix l’article I-3.


Article I-3. Causes d’inelegibilitat


1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades 
per alguna de les causes que determina la legislació de 
l’Estat en aquesta matèria.


2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 


a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel 
Govern i assessors especials del president de la Ge-
neralitat o de membres del Govern amb rang igual o 
superior a director general.


b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, se-
cretaris sectorials, directors generals, directors de ser-
veis i delegats territorials del Govern.


c) Presidents, directors generals, directors executius i 
gerents d’organismes autònoms de caràcter adminis-
tratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.


d) Presidents, directors generals, directors executius, 
gerents i consellers delegats de les entitats autòno-
mes i de les empreses de la Generalitat incloses en 
l’àmbit d’a plicació de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana.


e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de 
les fundacions i els consorcis en què l’Administració 
de la Generalitat tingui participació directa o indirec-
ta, o als quals aporti més del 50% del capital o del 
patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica 
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble al d’algun dels alts càrrecs afectats per la legislació 
sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.


f) Director del Servei Català de la Salut, director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les di-
reccions que en depenen i director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials.


g) Membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les 
empreses que en depenen.
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h) President de la Comissió Jurídica Assessora i presi-
dent i secretari executiu del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya.


i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, president de l’Autoritat Catalana de la 
Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa 
de la Competència i director de l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya.


j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, sín-
dic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic 
major i síndics de la Sindicatura de Comptes i presi-
dent i membres del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.


k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració 
electoral, inclosos els secretaris d’ajuntament, en tant 
que delegats de les juntes electorals de districte.


l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de 
creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat 
a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, 
amb l’excepció, en tot cas, del president de la Genera-
litat, dels membres del Govern i del cap de l’oposició.


3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la 
Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càr-
rec o les funcions de: 


a) President, membres, secretari general i directors ge-
nerals del Consell Europeu.


b) President, comissaris, secretari general i directors 
generals de la Comissió Europea.


c) President, jutges, advocats generals i secretari del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.


d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del 
Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió.


4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, 
les persones que no estan censades en algun dels mu-
nicipis de la circumscripció corresponent.


Capítol II. Règim d’incompatibilitats


Article I-4. Causes d’incompatibilitat  
i autoritzacions de compatibilitat


1. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble en tots els casos amb: 


a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.


b) La condició de senador.


c) La condició de diputat del Parlament Europeu.


d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació 
de l’Estat en aquesta matèria.


e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibili-
tat en virtut de l’article I-3.


2. La condició de diputat del Parlament és incompati-
ble amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o 
les funcions de: 


a) La condició de personal en actiu al servei dels òr-
gans constitucionals, al servei de les administracions 
públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui 
directament o indirectament participació majoritària, 
amb excepció del personal docent, sanitari o investi-
gador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió 
o de mera administració.


b) Directors generals en l’Administració pública local i 
càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada.


c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol 
altre càrrec de lliure designació en organismes autò-
noms o societats públiques locals.


d) L’exercici de les següents activitats privades: 


1r. La prestació de serveis d’assessorament o de quals-
sevol altres serveis, individualment o amb titularitat 
compartida, a favor d’organismes o empreses del sec-
tor públic.


2n. La tinença d’una participació superior al 10%, ad-
quirida del tot o en part amb posterioritat a la data 
d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupos-
tos d’organismes o empreses del sector públic.


3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o asses-
sorament per a qualsevol organisme o empresa del 
sector públic relacionades amb assumptes que afectin 
directament la prestació d’algun servei públic o enca-
minades a obtenir subvencions o avals públics, salvant 
les activitats particulars dutes a terme directament en 
exercici d’un dret reconegut i les encaminades a obte-
nir subvencions o avals públics la concessió dels quals 
derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una 
llei o un reglament.


4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a 
contractes d’obres, de serveis o de subministraments 
a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin 
funcions de direcció, representació, assessorament o 
prestació de serveis per a companyies o empreses que 
acompleixin la dita activitat.


5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asse-
guradores o en qualsevol societat o entitat que tingui 
un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació 
públicament a l’estalvi i al crèdit.


3. La condició de diputat del Parlament és compatible 
en tot cas amb: 


a) Les activitats derivades de la mera administració 
del patrimoni personal o familiar.
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b) La producció i la creació literàries, científiques, ar-
tístiques o tècniques i la col·laboració en les publicaci-
ons que en derivin.


c) La col·laboració en mitjans de comunicació.


d) Les activitats de docència o de recerca.


e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que 
les declarades incompatibles per l’apartat 2 que, a pe-
tició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Par-
lament.


4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència 
l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adop-
tat per mitjà de resolució motivada, s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, In-
teressos i Retribucions dels Diputats.


5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o in-
compatibilitat dels diputats correspon al Ple del Par-
lament, seguint el procediment i amb els efectes que 
estableix el Reglament del Parlament.


Article I-5. Règim retributiu


1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o 
variable per l’exercici de les funcions parlamentàri-
es és incompatible amb la percepció de retribucions 
pel fet d’ocupar altres càrrecs públics, sens perjudi-
ci de les dietes i indemnitzacions que puguin cor-
respondre als diputats per l’exercici d’activitats com-
patibles, llevat del president de la Generalitat i dels 
membres del Govern, que no poden percebre cap re-
tribució que per qualsevol concepte els pugui corres-
pondre com a diputats.


2. Les retribucions percebudes com a diputat del Par-
lament són incompatibles amb la percepció, durant 
l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per 
drets passius o per qualsevol règim de seguretat social 
públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions 
es recupera automàticament en el moment de perdre 
la condició de diputat, d’acord amb el que estableixi la 
normativa reguladora corresponent.


3. Els diputats que tinguin reconeguda la compati-
bilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una 
retribució menor per l’exercici de les funcions parla-
mentàries, d’acord amb els criteris que estableixi el 
Reglament del Parlament.


Article I-6. Declaració d’activitats i béns


1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel pro-
cediment que estableixi el Reglament del Parlament, 
les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els 
béns que posseeixen.


2. La declaració d’activitats i la declaració de béns 
s’han de presentar per separat, segons els models que 
siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han 


d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos 
i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament 
sota la dependència directa del president, als efectes 
del que estableix aquest article i del que determini el 
Reglament del Parlament.


3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de de-
tallar: 


a) Les activitats que exerceix que puguin constituir 
causa d’incompatibilitat amb la condició de diputat, 
d’acord amb el que estableix aquesta llei.


b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la 
condició de diputat.


c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li 
puguin proporcionar ingressos econòmics o avantat-
ges patrimonials.


d) Les activitats que exerceixen els membres de la uni-
tat familiar en matèria de contractació amb les admi-
nistracions públiques, amb els ens i les institucions 
que en depenen i amb les empreses en què el sector 
públic tingui participació, entenent per unitat familiar 
el que estableixi la legislació reguladora de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.


4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: 


a) Els béns que posseeix, amb especificació del patri-
moni.


b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep 
per l’exercici d’activitats compatibles.


5. Els diputats del Parlament han de presentar la de-
claració d’activitats i la declaració de béns en adquirir 
la condició de parlamentari, en presentar anualment la 
declaració de liquidació d’impostos i en els casos en 
què hi hagi una modificació substancial de les circum-
stàncies que hi siguin declarades, i també han de pre-
sentar la declaració d’activitats i la declaració de béns 
en perdre la condició de diputats.


6. La informació continguda en el Registre d’Activi-
tats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és 
d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, exceptuant-ne la informació sobre els béns patri-
monials i les dades de caràcter personal, en els termes 
que siguin establerts pel Reglament del Parlament.


Capítol III. Cens per a les eleccions  
al Parlament


Article I-7. Cens electoral


1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Par-
lament és el que s’hagi tancat el dia primer del segon 
mes anterior a la convocatòria.
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2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents 
i les reclamacions sobre les dades censals es regeixen 
pel que estableix la legislació de l’Estat.


3. La Sindicatura Electoral, els representants de les 
candidatures i la Generalitat, com a administració 
convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, 
en suport apte per a tractar-lo informàticament, a par-
tir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, 
en els termes que estableix la legislació de l’Estat en 
aquesta matèria.


Títol II. De l’Administració electoral


Capítol I. Composició de l’Administració 
electoral


Article II-1. Òrgans de l’Administració 
electoral


L’Administració electoral és formada per la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, les juntes electorals ter-
ritorials, les juntes electorals de districte i les meses 
electorals.


Capítol II. Sindicatura Electoral de Catalunya


Article II-2. Funcions


La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta 
electoral amb jurisdicció a tot el territori de Catalu-
nya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la 
transparència i l’objectivitat dels processos electorals, 
pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets electo-
rals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés 
als càrrecs públics, sens perjudici de les competències 
que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Es-
tat i als tribunals.


Article II-3. Competències


1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al procés electoral, les competències següents: 


a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unifi-
car-ne els criteris i atendre les consultes que li formu-
lin.


b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos 
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta 
de normativa aplicable.


c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres 
electorals i de la resta de documentació electoral, i re-
gular el funcionament del vot electrònic i de les altres 
formes de votació.


d) Aprovar els models de les actes electorals.


e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.


f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguin amb caràcter oficial en el 
procés electoral, corregir-ne les actuacions que con-
travinguin a la normativa i sancionar-ne, si s’escau, les 
infraccions administratives no constitutives de delicte.


2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció a les candidatures electorals, les competències se-
güents: 


a) Supervisar el compliment dels procediments i els 
criteris de selecció de candidats en la formació de les 
candidatures.


b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o 
les funcions que siguin causa d’inelegibilitat, d’acord 
amb el que estableix l’article V-10.4.


c) Proclamar les candidatures.


d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’es-
cau, els candidats que durant el procés electoral ad-
quireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que 
estableix l’article V-16.2.


3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
a la propaganda electoral, les competències següents: 


a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el 
finançament de les campanyes electorals, inclosos els 
pressupostos de les candidatures i els corresponents 
retiments de comptes.


b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els 
sobres i els altres documents electorals, inclosa la pro-
paganda de les candidatures.


4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb rela-
ció als mitjans de comunicació, les competències se-
güents: 


a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin 
durant el procés electoral una informació veraç i equi-
librada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.


b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais 
gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audio-
visuals.


5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
als resultats electorals, les competències següents: 


a) Efectuar l’escrutini general.


b) Certificar els resultats electorals oficials i orde-
nar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.


c) Proclamar els diputats electes i expedir les creden-
cials corresponents.


6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
al sistema electoral, les competències següents: 
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a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sis-
tema electoral i, si escau, proposar-hi millores.


b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de vota-
ció, determinar les condicions tècniques per a la im-
plantació de nous mecanismes i procediments que 
puguin facilitar el procés de votació i supervisar el 
funcionament de les diverses formes de votació, amb 
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la ve-
rificabilitat.


c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de di-
putats i la revisió de la delimitació o el nombre dels 
districtes electorals, si el compliment dels principis de 
proporcionalitat i de representativitat ho fa recoma-
nable.


d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria 
d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, ga-
rantint que la distribució respecti els criteris de pro-
porcionalitat.


7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació 
tasques de divulgació i formació, les competències se-
güents: 


a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el 
procés electoral.


b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garan-
tia del vot lliure i secret.


c) Fomentar la formació en matèria electoral al perso-
nal de l’Administració que acompleixi tasques relacio-
nades amb els processos electorals.


8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria 
de participació en processos electorals altres que els 
regulats per aquesta llei, les competències següents: 


a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en 
sindicats, cambres agràries, col·legis professionals i 
universitats, i en les organitzacions anàlogues que li 
ho demanin.


b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de 
països en procés de democratització del sistema po-
lític.


Article II-4. Composició


1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter 
permanent i és integrada pels membres següents: 


a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sa-
la de Govern del Tribunal, reunida en ple.


b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ci-
ències polítiques o de sociologia de les universitats 
catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una 
majoria de tres cinquenes parts, d’acord amb el proce-
diment que estableix el Reglament del Parlament per a 
l’elecció de càrrecs públics.


2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents 
de la magistratura elegeixen d’entre ells el president de 
la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.


3. El secretari general del Parlament actua com a se-
cretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense 
vot, i en custodia la documentació.


Article II-5. Mandat


1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és 
inamovible.


2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral 
és de sis anys.


3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. 
En cada renovació de la Sindicatura correspon al Par-
lament de designar-ne un nou membre i correspon a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de designar-ne un altre. Els membres de la 
Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reele-
gits una sola vegada.


4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd 
aquesta condició, en cas de mort, d’incapacitat decla-
rada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics declarada per decisió judi-
cial ferma, de renúncia justificada acceptada pel presi-
dent de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en vir-
tut de la qual havia estat designat o d’incompatibilitat 
sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat 
incompatible, és substituït pel mateix procediment re-
gulat per a la designació. El nou membre pot ésser de-
signat de nou en finir un eventual segon mandat, si el 
primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.


5. Els membres de la Sindicatura que perden llur con-
dició per extinció del mandat continuen exercint llur 
comesa en funcions, fins que els nous membres prenen 
possessió del càrrec.


Article II-6. Funcionament


1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de 
Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en al-
tres llocs.


2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funci-
ons amb plena independència i gaudeix d’autonomia 
orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el 
seu si comissions i altres òrgans interns.


3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessora-
ment de representants de les administracions i els òr-
gans implicats en el procés electoral i, en general, de 
tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si 
escau, que participin a les seves reunions, amb veu i 
sense vot.


4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu 
lloc web les consultes que se li formulin i les respostes 
que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els 
recursos que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i 
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de la resta de normativa aplicable i les resolucions que 
adopti.


Article II-7. Règim d’impugnació  
de les resolucions


Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden és-
ser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.


Capítol III. Juntes electorals i meses 
electorals


Article II-8. Juntes electorals territorials


Les juntes electorals territorials tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals provincials.


Article II-9. Juntes electorals de districte


Les juntes electorals de districte tenen la composició i 
les competències que la legislació de l’Estat atribueix 
a les juntes electorals de zona.


Article II-10. Meses electorals


Les meses electorals, unitat bàsica del procés elec-
toral, tenen la composició i les competències que els 
atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant 
tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei 
i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliu-
re, directe i secret en l’exercici del dret de vot.


Capítol IV. Règim de funcionament  
de l’Administració electoral


Article II-11. Mitjans materials i personals


El Parlament i el Govern han de posar a disposició de 
l’Administració electoral els mitjans personals i mate-
rials necessaris per a complir les seves funcions.


Article II-12. Règim retributiu


La percepció de les dietes dels membres de l’Adminis-
tració electoral i del personal al seu servei és compati-
ble amb la percepció d’altres retribucions.


Capítol V. Consultes a l’Administració 
electoral


Article II-13. Consultes als òrgans de 
l’Administració electoral


1. Les consultes als òrgans de l’Administració electo-
ral s’han de formular per escrit. Correspon a cada òr-
gan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la 
rellevància o pel caràcter general d’una consulta, deci-


deixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit superior 
o a la Sindicatura Electoral.


2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar 
els criteris de l’Administració electoral, ha de comu-
nicar a les juntes electorals les resolucions relatives a 
consultes que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.


3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense 
temps de convocar l’òrgan competent per a resoldre-
la, el president de la junta electoral o el president de 
la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur 
responsabilitat, en tots els casos en què hi hagi reso-
lucions concordants prèvies de la junta o de la Sindi-
catura, donar-hi una resposta provisional, que haurà 
d’ésser ratificada o modificada en la primera sessió 
que tingui l’òrgan corresponent.


Capítol VI. Representants de les formacions 
polítiques davant l’Administració electoral


Secció primera. Representants generals  
i representants de candidatura


Article II-14. Representants generals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorrin a les 
eleccions han de designar un representant general, per-
què actuï en nom de la formació respectiva davant l’Ad-
ministració electoral, i han de designar també un su-
plent d’aquest representant general, exclusivament per 
als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular.


2. La designació del representant general, i del su-
plent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura 
Electoral abans del novè dia posterior a la convocatò-
ria de les eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha 
de constar l’acceptació expressa del càrrec signada per 
les persones designades.


Article II-15. Representants de candidatura


1. Els representants generals han de designar un re-
presentant de cada una de les candidatures que la for-
mació respectiva presenti en les diverses circumscrip-
cions electorals, perquè actuï en nom dels candidats 
que la integren, i han de designar també un suplent de 
cada un d’aquests representants, exclusivament per als 
casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els 
representants de candidatura i llurs suplents han de te-
nir el domicili a la circumscripció en què es presenti la 
candidatura respectiva.


2. La designació dels representants de les candidatu-
res, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar 
abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les 
eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comu-
nicar la designació a les juntes electorals territorials 
en el termini dels dos dies hàbils següents a la recep-
ció de l’escrit. Els representants de les candidatures i 
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llurs suplents s’han de presentar davant la junta electo-
ral corresponent per a acceptar la designació abans del 
quinzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.


3. Els representants de les candidatures, per la sola ac-
ceptació de la designació, reben un apoderament ge-
neral per a actuar en nom dels candidats que les in-
tegren en procediments judicials en matèria electoral. 
Les decisions d’aquests representants vinculen jurídi-
cament la candidatura respectiva.


4. L’Administració electoral comunica als represen-
tants de les candidatures les notificacions, els escrits i 
els emplaçaments adreçats als candidats. Els represen-
tants de les candidatures tenen el deure, en nom de la 
candidatura, d’atendre totes les indicacions de la junta 
electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esme-
nar els errors o les deficiències que es detectin.


Secció segona. Apoderats


Article II-16. Designació i atorgament de poders


1. Els representants de les candidatures poden de-
signar apoderats perquè actuïn en representació de 
la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. 
Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors 
d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.


2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer 
dia anterior al dia de la votació, i s’ha de formalitzar 
per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant no-
tari o davant el secretari de la junta electoral correspo-
nent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les seves funcions 
en més d’una circumscripció electoral, davant la Sin-
dicatura Electoral. La junta electoral que pertoqui o, si 
s’escau, la Sindicatura Electoral expedeixen la creden-
cial corresponent, d’acord amb el model oficial.


Article II-17. Actuació durant la jornada 
electoral


1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpi-
es de representació de la candidatura electoral, poden 
assistir les meses electorals, participar en llurs delibe-
racions, amb veu i sense vot, col·laborar en el bon fun-
cionament de la votació i de l’escrutini i vetllar durant 
tota la jornada electoral, juntament amb els mem-
bres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb 
aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les 
meses electorals les facultats següents: 


a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta 
de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escru-
tini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes 
d’aquestes actes.


b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà 
de fer públicament.


c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels elec-
tors i el número d’ordre corresponent.


d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel 
president, a fi de poder-la examinar.


e) Formular les propostes i les reclamacions que cre-
guin pertinents sobre els actes i les operacions electo-
rals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer 
constar en l’acta general de la sessió.


2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats 
que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.


3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora 
en cada mesa electoral més de dos apoderats per can-
didatura.


4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de 
mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les 
paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de res-
pectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, 
els apoderats no poden entrar a les cabines de votació 
quan hi hagi algú que hi estigui votant.


5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en 
més d’un col·legi electoral.


6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris 
que acreditin la condició d’apoderats tenen dret a un 
permís retribuït de jornada completa el dia de la vo-
tació.


Article II-18. Exercici del dret de sufragi


Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació 
a la mesa electoral que els correspon de conformitat 
amb la inscripció al cens electoral.


Article II-19. Ús de distintius


Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un 
distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en 
què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en 
què poden constar la denominació, la sigla i el logotip 
de la candidatura que representen.


Títol III. Sistema Electoral


III.1 Definició del sistema electoral


1. Els diputats i diputades del Parlament de Catalunya 
són elegits per un termini de quatre anys per mitjà del 
sufragi universal, igual, directe i secret dels electors 
d’acord amb l’article I-1, segons un sistema d’escrutini 
proporcional.


2. Les circumscripcions electorals en què es divideix 
Catalunya es corresponen amb les províncies: Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona.


3. El sistema electoral per a l’elecció del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb el que s’estableix al present tí-
tol, consisteix en un doble vot, un vot a candidatures i 
un altre vot nominal a candidats. El doble vot permet: 
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a) Determinar, mitjançant el vot a candidatures, el 
nombre d’escons que correspondrà a les candidatures 
presentades en cada una de les quatre circumscripci-
ons electorals en què es divideix Catalunya.


b) Escollir directament, mitjançant el vot nominal a 
candidats, un nombre de diputats que no podrà superar 
el trenta per cent del total de diputats a escollir.


III.2 Composició del Parlament i distribució 
d’escons per circumscripció electoral


1. El Parlament de Catalunya es composa, com a mí-
nim, de 135 diputats i diputades.


2. El nombre de diputats a escollir per cada circums-
cripció respon a la següent distribució: 


a) Barcelona: 85 diputats.


b) Girona: 17 diputats.


c) Lleida: 15 diputats.


d) Tarragona: 18 diputats.


III.3 Distribució d’escons entre les candidatures


La distribució d’escons entre candidatures, es realitza 
seguint els següents criteris: 


a) Es sumen els vots obtinguts per cada candidatura en 
cada circumscripció en la que hagi obtingut un mínim 
del 3% dels vots.


b) Les candidatures s’ordenen de major a menor en 
funció dels vots obtinguts.


c) Es divideix el nombre de vots de cada candidatura 
per 1, 2, 3, i així successivament fins a 135.


d) Els escons s’atribueixen a les candidatures amb el 
quocients majors seguint un ordre decreixent.


e) La composició definitiva del Parlament, tenint en 
compte la possibilitat d’aparició d’escons sobrants, ha 
de respectar la proporcionalitat obtinguda, per aplica-
ció d’aquest article.


III. 4 Elecció de diputats nominals


Per a l’elecció dels diputats nominals, es seguiran els 
següents criteris: 


a) Per reglament s’establiran 35 districtes electorals, 
els electors de cada un dels quals podrà escollir, mit-
jançant llistes obertes, un diputat.


b) Cada un dels candidats que optin a un districte elec-
toral, hauran d’estar assignats a una candidatura que 
concorri a la circumscripció corresponent.


c) El diputat del districte electoral és escollit pel siste-
ma majoritari, d’entre els candidats presentats al ma-
teix, i se li assigna directament un escó de la candida-
tura a la que està vinculat.


III. 5 Assignació dels escons a les candidatures


L’assignació dels escons a les candidatures es realitza 
seguint els següents criteris: 


a) Per a cada candidatura, es determina el percentatge 
que el vot en cada circumscripció representa, d’entre 
les candidatures que hagin obtingut un mínim del 3% 
dels vots.


b) S’assignen els escons de cada candidatura a cada 
circumscripció d’acord amb el percentatge obtingut a 
l’apartat anterior, considerant el nombre d’escons de 
cada circumscripció, i aplicant el criteri de restes ma-
jors.


c) Es corregiran les possibles desviacions que pugin 
sorgir en l’apartat anterior, corregint les restes majors 
entre les diverses candidatures.


d) Els escons s’assignen en primer lloc als candidats, 
que haguessin resultat escollit en els districtes elec-
torals.


e) La resta s’assignen correlativament de la candidatu-
ra presentada a la circumscripció.


Títol IV. De la campanya electoral


Capítol I. Disposicions generals


Article IV-1. Campanya electoral


1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que 
els candidats, els partits polítics, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que con-
corren a unes eleccions duen a terme per a demanar el 
vot als electors.


2. La campanya electoral té una durada de quinze di-
es, i fineix a les zero hores del dia immediatament an-
terior a les eleccions.


3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica 
l’apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la da-
ta de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels 
drets que reconeix l’article 20 de la Constitució.


4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jor-
nada electoral, els membres del Govern i els alts càr-
recs que en depenen no poden participar en cap acte 
d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en 
cap acte de presentació d’obres o serveis públics.


Article IV-2. Petició de vot


1. Fora del període de campanya electoral, els candi-
dats, els partits polítics, les coalicions o federacions 
electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a 
terme accions publicitàries destinades a demanar el 
vot als electors, salvant les activitats habituals de les 
formacions polítiques destinades a difondre llurs idees 
i opinions i, en general, a exercir les funcions que els 
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són reconegudes per l’ordenament jurídic, particular-
ment la presentació de candidats i programes, sempre 
que no s’hi demani el vot.


2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per 
accions publicitàries les accions següents, encara que 
no s’hi demani directament el vot: 


a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de co-
municació, tant públics com privats.


b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tan-
ques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o al-
tres suports comercials.


c) La difusió de missatges de propaganda electoral per 
telèfon o per mitjans telemàtics.


Capítol II. Propaganda electoral 


Secció primera. Actes electorals


Article IV-3. Normativa relativa als actes 
electorals


1. Els actes públics convocats durant la campanya 
electoral pels candidats, els partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions es regeixen per la 
legislació reguladora del dret de reunió.


2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a 
les atribucions de l’autoritat governativa amb relació 
a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han 
d’informar l’autoritat governativa dels actes electorals 
la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per 
les candidatures.


Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics  
per a actes electorals


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi 
actes electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, 
els equipaments de titularitat pública i els espais pú-
blics que siguin habilitats a aquest fi.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
locals, equipaments i espais habilitables per a la cele-
bració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualit-
zat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions 
pertinents perquè els altres ens, organismes i adminis-
tracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais 
en cedeixin l’ús.


Article IV-5. Distribució dels espais públics 
reservats per a actes electorals


1. En el termini dels deu dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han d’esta-
blir, en coordinació amb les administracions corres-


ponents, el calendari d’utilització dels espais públics 
disponibles gratuïtament per a la celebració d’actes 
electorals, i han de comunicar a la junta electoral de 
districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, 
amb especificació dels dies i les hores en què cada un 
dels espais podrà ésser emprat.


2. En el termini dels quinze dies següents al de la con-
vocatòria de les eleccions, les juntes electorals de dis-
tricte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa refe-
rència l’apartat 1.


3. En el termini dels quatre dies següents al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els locals, equipaments i espais 
habilitats per a la celebració d’actes electorals i han de 
notificar als representants de les candidatures la dis-
tribució acordada, que s’ha de fer en funció de les sol-
licituds presentades i, en cas de coincidències en les 
sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats 
i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions 
polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament 
haguessin obtingut més vots en la circumscripció res-
pectiva.


Secció segona. Propaganda electoral  
a la via pública


Article IV-6. Espais públics autoritzats  
per a propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que concorren a les 
eleccions només poden col·locar cartells i elements 
anàlegs de propaganda, durant la campanya electoral, 
en: 


a) Els espais comercials autoritzats que contractin.


b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats 
a aquest fi pels ajuntaments.


2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels 
espais de titularitat pública reservats gratuïtament per 
a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actua-
litzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els 
espais públics i els elements del mobiliari urbà en què 
s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda 
electoral.


Article IV-7. Distribució dels espais públics 
reservats per a propaganda electoral


1. En el termini dels set dies següents al de la convo-
catòria d’unes eleccions, els ajuntaments han de comu-
nicar a la junta electoral de districte que pertoqui la 
llista dels espais públics disponibles gratuïtament per 
a la col·locació de propaganda electoral.
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2. En el termini dels dos dies posteriors al de la pro-
clamació de les candidatures, les juntes electorals de 
districte han de distribuir equitativament entre les di-
verses candidatures els espais públics disponibles per 
a la col·locació de propaganda electoral i han de noti-
ficar als representants de les candidatures la distribu-
ció acordada, que s’ha de fer de manera que totes les 
candidatures disposin en cadascun del emplaçaments 
disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’uti-
litat anàloga.


Article IV-8. Retirada de la via pública  
de la propaganda electoral


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de retirar dels 
espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termi-
ni dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur 
propaganda electoral.


2. En cas que les formacions polítiques incompleixin 
el deure de retirar dels espais d’ús gratuït de la via pú-
blica llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec 
dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un cer-
tificat de la secretaria.


3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la 
retirada municipal de propaganda electoral que siguin 
imputables a candidatures amb dret a subvenció públi-
ca electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes 
despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import 
als ajuntaments.


4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasi-
onades per la retirada municipal de propaganda elec-
toral que siguin imputables a candidatures que no 
hagin assolit subvenció pública electoral a les forma-
cions polítiques respectives. En cas que no obtinguin 
la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el 
deute per via de constrenyiment.


Secció tercera. Propaganda electoral  
als mitjans de comunicació


Subsecció primera. Espais gratuïts  
de propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta  
de propaganda electoral


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública, tant els mitjans dependents de la Generali-
tat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit terri-
torial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de 
reservar espais de programació, durant la campanya 
electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o 
federacions electorals i les agrupacions d’electors que 


concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs 
espots de propaganda electoral.


2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral 
en els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública correspon als partits, les coalicions o fede-
racions electorals i les agrupacions d’electors que pre-
senten candidatures a totes les circumscripcions.


3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i 
les agrupacions d’electors que no presenten candida-
tures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emis-
sió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de 
comunicació audiovisual de titularitat pública l’àmbit 
territorial dels quals estigui restringit a la circumscrip-
ció o les circumscripcions en què es presenten.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la 
durada i l’horari d’emissió dels espais gratuïts de pro-
paganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acor-
da la distribució equitativa dels espots entre les diver-
ses candidatures i assigna l’ordre d’emissió, atenent el 
criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.


Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts 
de propaganda electoral


1. En el cas de les candidatures a què fa referència 
l’article IV-9.2, la distribució dels espais gratuïts de 
propaganda electoral en cadascun dels àmbits de pro-
gramació de cadascun dels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar al 
barem següent: 


a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures 
que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al 
Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtin-
gut menys del 3% del total de vots vàlids emesos.


b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 5%.


c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que 
a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut 
com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no 
hagin arribat al 10%.


d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candida-
tures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin 
obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids 
emesos i no hagin arribat al 20%.


e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures 
que a les anteriors eleccions al Parlament hagin ob-
tingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids 
emesos.


2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’ar-
ticle IV-9.3, s’aplica el barem que fixa l’apartat 1, amb 
el benentès que els percentatges de vots obtinguts en les 
anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids 
emesos en la circumscripció electoral de què es tracti.
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3. Si en la composició d’alguna de les candidatures 
que concorren a les eleccions hi ha variacions respec-
te a candidatures que s’havien presentat a les anteri-
ors eleccions integrades per diverses formacions po-
lítiques, el còmput dels percentatges que estableixen 
els apartats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació polí-
tica la part que li pertoqui com a resultat de prorrate-
jar els vots obtinguts per aquella candidatura entre les 
formacions que la integraven, en funció del nombre 
de parlamentaris que havien correspost a cadascuna 
d’aquestes formacions en constituir-se aquella anteri-
or legislatura.


Subsecció segona. Espais no gratuïts de 
propaganda electoral als mitjans de 
comunicació


Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda 
electoral als mitjans de comunicació


1. Durant la campanya electoral, les candidatures te-
nen dret a contractar la inserció de propaganda elec-
toral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio 
de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni 
als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a 
les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les 
emissores de ràdio o televisió locals o culturals.


2. En els espais de propaganda electoral a què fa refe-
rència l’apartat 1 s’ha de fer constar expressament el 
caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mit-
jans de comunicació no poden aplicar cap mena de 
discriminació entre les diverses candidatures electo-
rals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació 
dels espais de propaganda electoral ni pel que a les 
tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les ta-
rifes vigents per a la publicitat comercial.


3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especial-
ment les emissores de ràdio o televisió digitals, no po-
den incloure missatges de contingut electoral en els 
serveis addicionals que ofereixin.


Capítol III. Informació electoral als mitjans de 
comunicació audiovisual


Article IV-12. Dret dels electors a una 
informació electoral plural i de qualitat


1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Es-
tatut d’autonomia, els poders públics han de procurar 
que els electors rebin dels mitjans de comunicació una 
informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del 
pluralisme polític sobre les candidatures que concor-
ren en els processos electorals.


2. El contingut de la informació electoral que oferei-
xin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l’inte-
rès informatiu.


3. Les candidatures electorals no poden limitar als 
mitjans de comunicació l’accés als actes electorals que 
duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests 
actes.


Article IV-13. Actuació dels mitjans de 
comunicació 


1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titulari-
tat pública o finançament públic i els mitjans de comu-
nicació audiovisual de titularitat privada habilitats per 
mitjà d’un títol concedit per la Generalitat han d’in-
cloure en llurs noticiaris informacions sobre la cam-
panya electoral de les diferents candidatures i sobre 
llurs programes i propostes electorals, i també sobre el 
compliment dels compromisos contrets durant la cam-
panya precedent, tant per mitjà de l’acció de govern 
com per mitjà de l’activitat parlamentària.


2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de 
les informacions públiques que els mitjans de comuni-
cació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la 
campanya electoral s’han de fonamentar en criteris es-
trictes d’interès informatiu objectiu i de separació en-
tre l’acció de govern i el procés electoral.


3. Els mitjans de comunicació a què fa referència 
l’apartat 1 han d’organitzar debats electorals entre els 
caps de llista o entre altres integrants de les candidatu-
res, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.


4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans 
de comunicació audiovisual a què fa referència l’apar-
tat 1 assegurar el compliment dels principis que esta-
bleix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electo-
ral oferta pel mitjà respectiu.


Article IV-14. Seguiment de la informació 
electoral


1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
el seguiment de la informació electoral oferta per tots 
els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i 
ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics 
que ha de publicar en el seu lloc web. Els informes han 
d’ésser setmanals en el període comprès entre la con-
vocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya elec-
toral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral. 
El seguiment de la informació electoral ha d’incloure 
com a mínim les dades següents, referides a cadascu-
na de les candidatures: 


a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acu-
mulada.


b) Els horaris d’emissió de les informacions.


c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.


2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de 
complementar els informes a què fa referència l’apar-
tat 1 amb l’anàlisi qualitativa de la informació elec-
toral oferta per tots els mitjans de comunicació, tant 
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públics com privats, incidint especialment en el com-
pliment de criteris d’interès informatiu i de respecte 
del pluralisme polític. El Consell ha de reflectir aques-
ta anàlisi en dos informes, un a la meitat de la cam-
panya electoral i l’altre al final, que ha de publicar de 
manera immediata en el seu lloc web.


3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tra-
metre els informes a què fan referència els apartats 1 i 
2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de re-
soldre les reclamacions que en derivin. La Sindicatura 
pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris 
a organismes representatius dels professionals del pe-
riodisme i als altres organismes que cregui pertinents.


Article IV-15. Recursos contra l’actuació i la 
programació de les emissores de ràdio i televisió 
durant la campanya electoral


L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant 
la campanya electoral és impugnable davant la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article IV-16. Dret de rectificació


Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coali-
cions o federacions electorals o les agrupacions d’elec-
tors que concorren a les eleccions consideren que in-
formacions que s’hi refereixen difoses per un mitjà de 
comunicació es basen en fets inexactes i consideren 
que la difusió d’aquestes informacions els pot per-
judicar, poden exercir el dret de rectificació, d’acord 
amb el que estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 
de març, que regula aquest dret, amb les especificitats 
següents: 


a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós 
en una publicació la periodicitat de la qual no permet 
publicar la rectificació dins els tres dies següents d’ha-
ver estat divulgada, el director del mitjà de comuni-
cació l’ha de publicar en un altre mitjà de la mateixa 
zona i de difusió simular en el termini indicat i assu-
mir-ne els costos.


b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei 
orgànica s’ha de celebrar dins els quatre dies següents 
al dia de la petició.


Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals


Article IV-17. Enquestes i sondeigs


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la 
qualitat de les enquestes i els sondeigs electorals i vet-
lla per la qualitat metodològica de les enquestes i els 
sondeigs i perquè els resultats publicats siguin veraços 
i fidedignes.


2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una cò-
pia de les enquestes i els sondeigs que facin públics 
a la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi 


la informació tècnica completa. La Sindicatura, dins 
els tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el 
sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de 
presentar els resultats i, si s’escau, sobre les deficièn-
cies metodològiques que en puguin afectar la credibi-
litat.


Capítol V. Règim sancionador


Article IV-18. Infracció dels acords de 
distribució dels espais públics reservats per a 
actes electorals i per a propaganda electoral


Si una candidatura infringeix greument o reiterada-
ment els acords de distribució dels espais públics re-
servats per a actes electorals o dels espais públics re-
servats per a propaganda electoral adoptats per la 
junta electoral de districte corresponent en virtut dels 
articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure del re-
partiment d’espais, per mitjà d’un acord adoptat a 
aquest efecte dins les quaranta-vuit hores següents a 
la constatació/denúncia de la infracció, sens perjudici 
de les responsabilitats civils i administratives que en 
puguin derivar.


Article IV-19. Infracció de la normativa 
relativa la col·locació de propaganda 
electoral a la via pública


1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa 
qualsevol mena de pintades o grafits en espais no auto-
ritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament 
corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient 
instruït a aquest efecte, i amb audiència prèvia als re-
presentants de la candidatura, una multa de fins a tres 
mil euros.


2. Els partits polítics, les federacions o coalicions elec-
torals i les agrupacions d’electors són civilment res-
ponsables, sens perjudici de les responsabilitats admi-
nistratives en què puguin incórrer, dels danys a béns 
immobles o a elements de la via pública causats per la 
col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de 
llurs candidatures. Els promotors de les agrupacions 
d’electors responen solidàriament d’aquesta responsa-
bilitat civil.


Article IV-20. Infracció de la normativa 
relativa a les enquestes electorals


Les infraccions de la normativa relativa a les enques-
tes electorals que regula l’article IV-17 són sanciona-
des amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.


Article IV-21. Infracció de la normativa 
relativa a la imparcialitat i el pluralisme 
informatiu dels mitjans de comunicació públics


1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat 
pública infringeix la normativa relativa a la imparcia-
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litat i el pluralisme de les informacions durant la cam-
panya electoral, en contravenció de l’article IV-13, la 
Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha de posar en 
coneixement de l’administració o ens de qui depengui 
el mitjà.


2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya 
de resoldre els conflictes i les reclamacions amb re-
lació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en 
les informacions ofertes pels mitjans de comunicació 
audiovisual de titularitat pública durant la campanya 
electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol-
licitar els informes pertinents al Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.


Títol V. Del procés electoral


Capítol I. Convocatòria d’eleccions


Article V-1. Convocatòria


1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix 
pel que estableixen els articles 56.4, 66, 67.3 i 75 de 
l’Estatut d’autonomia.


2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publi-
car en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials


1. Si una sentència ferma declara nul·les les elecci-
ons en una o més meses o seccions electorals, s’han 
de convocar eleccions parcials en cada mesa o secció 
afectada, excepte en els casos en què el resultat de la 
nova votació no pugui alterar l’atribució d’escons de la 
circumscripció corresponent.


2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions 
parcials al Govern, que ha d’aprovar el decret de con-
vocatòria en la primera reunió que tingui després de 
conèixer la sentència a què fa referència l’apartat 1.


3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als ac-
tes de votació i d’escrutini, han de tenir lloc en el ter-
mini de tres mesos a comptar de la data en què la sen-
tència hagi esdevingut ferma.


Capítol II. Promoció de la participació 
ciutadana


Article V-3. Campanya institucional


1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electo-
ral, d’acord amb l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, 
una campanya institucional destinada a promoure la 
participació ciutadana.


2. La campanya institucional, que no pot influir en 
cap cas en l’orientació del vot dels electors, ha d’in-
formar-los sobre la data de les eleccions, la condició 
d’elector, els tràmits necessaris per a poder votar, el 


procediment de votació i el funcionament del vot per 
correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar 
també sobre les diferents mesures orientades a facili-
tar l’accessibilitat del vot.


3. La publicitat de la campanya institucional es duu a 
terme en espais gratuïts dels mitjans de comunicació 
de titularitat pública, tant dels mitjans dependents de 
la Generalitat com dels mitjans dependents de l’Estat 
l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a Cata-
lunya.


Capítol III. Funcions dels poders públics


Article V-4. Funcions del Govern


Corresponen al Govern, en matèria electoral, les fun-
cions següents: 


a) Planificar, gestionar i executar totes les accions ne-
cessàries perquè el procés electoral es desenvolupi 
d’acord amb aquesta llei.


b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots 
els òrgans de l’Administració electoral.


c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i del personal al servei 
d’aquest òrgan.


d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empa-
ra d’aquesta llei, les dietes dels membres de les juntes 
electorals i de les meses electorals i les dietes del per-
sonal de les administracions públiques que presti ser-
veis a l’Administració electoral.


Article V-5. Funcions de la Sindicatura de 
Comptes


La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat 
dels processos electorals i la comptabilitat i l’activitat 
econòmica i financera de les candidatures electorals, 
d’acord amb la llei que la regula i en els termes que es-
tableix aquesta llei.


Article V-6. Funcions del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les 
condicions d’imparcialitat i de pluralisme dels mitjans 
de comunicació durant el procés electoral, i eleva els 
informes corresponents a la Sindicatura Electoral de 
Catalunya.


Capítol IV. Presentació de candidatures


Article V-7. Candidats 


Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya, mitjançant la presentació de llistes de candi-
dats: 
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a) Els partits polítics i les federacions electorals ins-
crits en el registre establert per la legislació general 
sobre partits.


b) Les coalicions electorals integrades pels partits i fe-
deracions a què fa referència la lletra a.


c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nom-
bre de signatures equivalent, almenys, a l’1% del cens 
a les circumscripcions en què es presentin.


Article V-8. Presentació de denominacions, 
circumscripcions i llistes nominals de les 
candidatures


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors han de presentar llur 
denominació i la relació de circumscripcions en què 
volen concórrer electoralment davant de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya dins els vint dies següents a la 
convocatòria.


2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions 
per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament 
de Catalunya i les agrupacions d’electors han de noti-
ficar a la Sindicatura Electoral les circumscripcions en 
què es presenten fent-hi constar la denominació de la 
coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans 
de direcció o de coordinació; les regles que la regei-
xen; els partits que la componen, si s’escau, i el domi-
cili a l’efecte de rebre les notificacions.


Article V-9. Designació de representants 
generals i representants territorials


1. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar llurs representants 
generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. 
En el cas de les agrupacions d’electors, els represen-
tants generals són els promotors de l’agrupació.


2. Els partits polítics, les coalicions o federacions elec-
torals i les agrupacions d’electors que vulguin concór-
rer a les eleccions han de designar un representant ge-
neral i un suplent –que només actua en cas de traspàs, 
renúncia, absència o incapacitat del representant gene-
ral– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Elec-
toral en els deu dies següents a la convocatòria d’elec-
cions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del 
càrrec per part de les persones designades.


3. Els representants generals de les candidatures tam-
bé ho són dels candidats que hi són inclosos, pel mer 
fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de 
llur funció de representació, han d’atendre les indica-
cions de l’Administració electoral i prestar-li la col-
laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica 
l’apoderament per als procediments judicials electo-
rals i les decisions dels representants generals vincu-
len la candidatura.


4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, 
els representants generals han de designar els repre-
sentants territorials i els suplents de les candidatures 
respectives, per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindi-
catura Electoral, la qual ha de comunicar a les jun-
tes electorals territorials, en el termini de dos dies, els 
noms dels representants i suplents de cada candidatura 
a cada territori. Aquesta designació té la mateixa for-
ma i efectes que la designació de representants gene-
rals a què fa referència l’apartat 2.


5. La designació dels representants territorials i dels 
suplents de les candidatures formades per agrupaci-
ons d’electors s’ha de fer en el moment de presentar 
les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a 
presentar les signatures requerides, perd els seus drets, 
sens perjudici del manteniment de les responsabilitats 
jurídiques contretes.


6. Els representants territorials de les candidatures po-
den designar un delegat i fins a un màxim de dos su-
plents davant les juntes electorals de districte fins a un 
màxim de set dies abans del dia de la votació. Aques-
ta designació té la mateixa forma i efectes que la de-
signació de representants generals a què fa referència 
l’apartat 2.


Article V-10. Presentació de llistes de 
candidats


1. Els representants de cada candidatura han de pre-
sentar les llistes de candidats respectives davant la 
Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de 
vint dies des de la promulgació del decret de convoca-
tòria d’eleccions.


2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha 
de fer constar: 


a) La denominació, les sigles i el logotip de la candida-
tura, que s’han de mantenir inalterats durant tot el pro-
cés electoral. No s’accepten denominacions, sigles o 
logotips que puguin induir a confusió amb els emprats 
per altres partits o federacions o que reprodueixin o 
imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, dels 
seus territoris i municipis i de les seves institucions.


b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en 
la llista i el domicili. En el cas de les coalicions o fe-
deracions electorals, al costat del nom de la persona es 
pot fer constar la identificació més específica del par-
tit o federació a què pertanyi. Igualment, se’n pot fer 
constar, si s’escau, la condició d’independent.


c) Un document, subscrit per cada candidat, acompa-
nyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que de-
clari que accepta la candidatura i també que acrediti 
el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.


d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se 
inscrit en el cens electoral d’un dels municipis inte-
grats en la circumscripció per la qual es presenta.
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3. Les llistes presentades per partits polítics, federa-
cions o coalicions han d’ésser signades pels represen-
tants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació 
de l’acta de la reunió de l’òrgan corresponent de la for-
ça política respectiva en què hagin estat designats o 
ratificats els candidats, segons el que estableixin els 
estatuts de la formació política corresponent. Les can-
didatures presentades per agrupacions d’electors han 
d’ésser presentades per llurs promotors, el primer fir-
mant dels quals n’és el representant. Les agrupacions 
d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les sig-
natures requerides.


4. Els candidats que fins al moment de la presenta-
ció de la candidatura estaven afectats per alguna de 
les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han 
d’acreditar a la Sindicatura Electoral, d’una manera fe-
faent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que 
causava la inelegibilitat.


Article V-11. Configuració de les candidatures


1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més 
d’una llista.


2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri 
en una coalició electoral no pot presentar candidatura 
pròpia.


3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o 
agrupació d’electors no pot presentar més d’una can-
didatura.


Article V-12. Nombre de candidats i suplents


1. Les llistes de candidats presentades han d’incloure 
tants noms com escons a cobrir i, a més, poden inclou-
re suplents, fins a un màxim de deu.


2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el 
requisit que estableix l’apartat 1.


Article V-13. Proporció de candidats per sexes 
de les llistes


Les llistes de candidats han d’incloure com a màxim 
un 60% de persones del mateix sexe. Aquesta propor-
ció s’ha de complir per trams de cinc noms consecu-
tius dins de cada llista, a comptar des del primer nom.


Article V-14. Numeració de candidatures


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certifi-
cació de la data i hora de presentació de cada candida-
tura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlati-
va a les candidatures per ordre de presentació.


2. La numeració de les candidatures atorgada segons 
l’ordre en què s’han presentat es manté en totes les pu-
blicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.


Article V-15. Publicació de les candidatures


1. Les candidatures presentades es publiquen en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya el vint-i-do-
sè dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar dins els dos dies següents a la publicació de les 
candidatures presentades les irregularitats que hi hagi 
pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels represen-
tants d’altres candidatures.


3. El termini perquè les candidatures presentades cor-
regeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-
vuit hores a comptar del moment de la notificació de la 
Sindicatura Electoral.


4. La proclamació de les candidatures es duu a ter-
me el vint-i-setè dia posterior al dia de la convocatòria 
d’eleccions.


5. Les candidatures que incompleixin els requeriments 
que estableix aquesta llei són rebutjades i, per tant, no 
són proclamades.


6. Les candidatures proclamades es publiquen en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà 
de la proclamació.


Article V-16. Modificació de candidatures


1. Les baixes que eventualment es puguin produir en 
una candidatura es cobreixen amb els candidats suc-
cessius i els suplents.


2. Els candidats que accedeixin durant el procés 
electoral a l’exercici d’un càrrec o d’una funció que, 
d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, 
ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, per-
què els exclogui de la candidatura presentada.


Article V-17. Impugnació de l’acord de 
proclamació de candidatures


1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser 
impugnat pels candidats exclosos o pels representants 
de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit 
hores a comptar des de la proclamació.


2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació 
de candidatures ha de formular totes les al·legacions 
que es considerin oportunes, i aportar tota la docu-
mentació que hi doni suport. La interposició del re-
curs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta 
del procés electoral.


3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació 
de l’acord de proclamació de candidatures s’ha d’apro-
var dins el termini de dos dies a comptar des de la 
interposició del recurs, i adquireix immediatament 
caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del proce-
diment d’empara davant el Tribunal Constitucional, 
d’acord amb el requisit que estableix l’article 44.1.a de 
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la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el 
termini de dos dies i que el Tribunal Constitucional ha 
de resoldre dins els tres dies següents.


Capítol V. Paperetes electorals i tramesa de la 
documentació electoral


Secció primera. Paperetes electorals


Article V-18. Contingut


1. La papereta electoral inclou: 


a) La denominació de la circumscripció.


b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el lo-
gotip, de cadascuna de les candidatures, siguin partits 
polítics, coalicions o federacions electorals o agrupa-
cions d’electors.


c) La llista dels candidats de cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial 
de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de 
documentació electoral.


3. La papereta electoral ha d’incloure la representació 
en Braille dels elements que la componen.


4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir 
en paper amb certificació ecològica.


Article V-19. Aprovació del model de papereta


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop pro-
clamades les candidatures, aprova el model oficial de 
papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nom-
bre suficient.


2. En el cas que es produeixi una impugnació contra 
l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la 
papereta es retarda fins a la resolució del recurs.


3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita 
paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de veri-
ficar que s’ajustin al model oficial.


Secció segona. Tramesa de la documentació 
electoral 


Article V-20. Enviament de documentació i 
propaganda electoral


1. L’Administració electoral envia a cada elector, en 
una sola tramesa, la documentació electoral següent: 


a) Un sobre de votació.


b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que 
tenen representació parlamentària en qualsevol de les 
circumscripcions, els quals han de contenir una pape-


reta de votació i un full de propaganda electoral de la 
candidatura respectiva.


2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propa-
ganda electoral s’han de cenyir a les característiques 
que siguin establertes per reglament.


Article V-21. Enviament de documentació 
electoral per a residents a l’estranger


La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar 
preferència a la tramesa dels sobres electorals als cata-
lans residents a l’estranger.


Article V-22. Disponibilitat de paperetes i 
sobres


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la 
tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a 
cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici 
de la votació.


2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatu-
ra Electoral pot sol·licitar la col·laboració de l’Adminis-
tració de la Generalitat.


Capítol VI. Emissió del vot


Article V-23. Vot per correu 


Els electors poden votar per correu, en els termes que 
estableix la legislació en aquesta matèria.


Article V-24. Vot anticipat


1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des 
de sis dies laborables i fins a tres dies laborables abans 
de la jornada electoral en els ajuntaments del municipi 
en què estiguin censats o, si s’escau, en la seu del dis-
tricte municipal corresponent.


2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de ga-
rantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, di-
recte i secret en l’exercici del dret de vot.


3. El secretari de l’ajuntament i els altres funciona-
ris habilitats a aquest efecte han d’assegurar i garan-
tir que: 


a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals 
es posin a disposició de l’elector en condicions que ga-
ranteixin la llibertat i el secret del vot.


b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i 
se’n comprovi la inscripció en el cens electoral.


c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents 
de l’Administració electoral.


d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al 
moment del lliurament a la mesa electoral correspo-
nent.
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4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot 
anticipat en el moment de la comprovació de la seva 
identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajunta-
ment o els altres funcionaris habilitats han d’adjuntar 
a la dita sol·licitud una còpia del document identificatiu 
emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’ori-
ginal.


5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris 
habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de vota-
ció i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat 
a la mesa electoral corresponent.5. S’ha de determi-
nar per reglament els municipis que poden habilitar 
les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat 
i els horaris de votació, adaptats en funció de la pobla-
ció censada.


6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de deter-
minar per reglament la compensació que han de rebre 
els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.


Article V-25. Meses electorals mòbils


1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per 
correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acor-
dar la constitució de meses electorals mòbils per a fer 
efectiu el dret de vot de persones internades en establi-
ments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.


2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de 
persones internades en establiments hospitalaris, geri-
àtrics o penitenciaris és el següent: 


a) Els responsables dels centres hospitalaris, gerià-
trics o penitenciaris han de comunicar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya la relació de les persones 
ingressades que desitgin emetre llur vot, junt amb les 
dades personals corresponents.


b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de com-
provar la inscripció d’aquestes persones en el cens i fer 
arribar als centres corresponents un nombre suficient 
de paperetes i sobres.


c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de re-
collir el vot de les persones ingressades i l’han de re-
metre a les meses electorals corresponents seguint els 
mecanismes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.


Article V-26. Accés al vot per a les persones 
amb discapacitat física


L’Administració electoral pot facilitar transport gratu-
ït adaptat per a accedir als col·legis electorals en els 
casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions 
per a poder disposar d’una urna mòbil.


Article V-27. Votació electrònica


1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord 
amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el 
funcionament del vot electrònic i de les altres formes 
de votació, pot proposar al Govern, quan es donin su-


ficients garanties del caràcter secret del vot i de la se-
guretat dels procediments d’emmagatzematge i trans-
missió de la informació, la introducció de mecanismes 
de votació electrònica.


2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 
verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot 
i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i 
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat 
és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.


3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament 
de Catalunya, pot adoptar per decret les corresponents 
determinacions amb relació a la votació electrònica.


Capítol VII. Accessibilitat del vot


Article V-28. Drets en l’àmbit electoral de les 
persones amb discapacitat 


1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapaci-
tat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació 
dels drets de participació política que s’hi reconeixen.


2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per-
què els procediments, les instal·lacions i els materials 
electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’en-
tendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb 
aquesta finalitat, el Govern ha de promoure l’ús de no-
ves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.


3. Es garanteix expressament a les persones amb dis-
capacitat: 


a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser 
accessibles d’acord amb la legislació vigent.


b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació 
electoral de caràcter institucional. Els llocs web de 
l’Administració que continguin informació electoral 
han de complir el nivell mitjà de les normes d’ac-
cessibilitat web internacionalment reconegudes. La 
mateixa obligació recau sobre les pàgines web i els 
portals d’Internet dels partits polítics, coalicions 
electorals i agrupacions d’electors que concorrin a 
les eleccions.


c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han 
de poder facilitar, segons les circumstàncies de l’elec-
tor, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua 
de signes o en suport sonor o electrònic.


d) L’accessibilitat dels materials i elements de campa-
nya, com ara anuncis, espots televisius i publicitaris, 
i també dels actes de campanya. Amb aquesta finali-
tat, s’han d’aplicar, segons el cas, recursos com infor-
mació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, au-
diodescripció, subtitulació o traducció en llengua de 
signes.


e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens 
electoral i l’accessibilitat de la documentació.
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f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condi-
cions d’igualtat amb la resta de ciutadans, garantint-hi 
la llibertat, el secret i l’autonomia.


g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs 
de president o vocal de les meses electorals, posant a 
la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de 
suport necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi 
hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, 
si escau, complementar les funcions que les persones 
amb discapacitat no puguin exercir.


4. S’han d’establir per reglament les condicions d’ac-
cessibilitat per a assegurar la plena efectivitat dels 
drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les 
persones amb discapacitat.


5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya, una Comissió d’Avaluació de l’Accessibi-
litat dels Processos Electorals, amb la participació de 
les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral 
de Catalunya, i de representants del departament com-
petent en matèria de processos electorals, la finalitat 
de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i 
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb 
discapacitat.


6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Par-
lament de Catalunya, després de cada procés electoral, 
un informe d’avaluació sobre el nivell de compliment 
dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les 
persones amb discapacitat, en el qual, si s’escau, pot 
incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne 
el compliment.


7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels 
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de 
Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupa-
ment de la normativa sobre aquesta matèria.


8. La composició i les funcions de la Comissió d’Ava-
luació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de de-
terminar per reglament.


Article V-29. Vot de les persones amb 
discapacitat visual i sordceguesa 


1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat 
visual i sordceguesa l’exercici amb plena autonomia 
del vot secret.


2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sis-
tema d’emissió de vot sigui accessible per si mateix 
per a les persones amb discapacitat visual. Alternati-
vament, i només per als casos que això sigui impossi-
ble d’acord amb l’estat de la tècnica en cada moment, 
s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del 
vot que permeti exercir el dret de sufragi amb plena 
igualtat, autonomia i amb garantia del secret de vot.


3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Cata-
lunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat 
dels Processos Electorals que determinin si el sistema 
d’emissió de vot escollit compleix o no totes les garan-
ties són preceptius.


4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els elec-
tors que no sàpiguen llegir o no puguin escollir la pa-
pereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, 
sempre que així ho sol·licitin expressament, d’una per-
sona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assis-
tència del representant de l’Administració present en 
el col·legi electoral. L’aplicació d’aquesta previsió és 
excepcional i sempre voluntària per a la persona amb 
discapacitat, i en cap cas eximeix l’Administració de 
complir les obligacions de garantia del secret i l’auto-
nomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.


5. Les disposicions d’aquest article són aplicables 
a totes les modalitats de votació d’aquesta llei, a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als me-
canismes de referèndum i consulta, als processos par-
ticipatius i als altres processos electorals que es convo-
quin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.


6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de 
preparació de vot que s’arribin a regular són d’aplica-
ció general i han d’ésser accessibles i garantir a les per-
sones cegues o amb discapacitat visual i sord cegues el 
secret i la plena autonomia en la utilització.


7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes 
institucionals als mitjans de comunicació social pú-
blics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus 
administratives, informació detallada dirigida als 
electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre 
l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especial-
ment pel que fa a la utilització del procediment de vot 
secret, i també amb relació als recursos posats a llur 
disposició per a l’exercici dels drets i el gaudi de les 
garanties de l’article V-28.


8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb 
discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el 
compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió 
interna de la informació entre llurs membres.


Article V-30. Sistemes de preparació del vot per 
a persones amb discapacitat visual i sordceguesa 


1. El procediment de preparació del vot per a les per-
sones amb discapacitat visual, en el cas que el sistema 
de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a 
cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, 
és el següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre on consti en Braille i 
tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta 
i la data de celebració de les eleccions. La documenta-
ció ha d’incloure els elements següents: 
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1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, 
que s’han de disposar individualment dins de sobres 
amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.


2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identifi-
cació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del 
sistema de vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mit-
jançant la retolació en Braille a l’exterior del sobre, 
n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre norma-
litzat de votació.


2. El procediment de preparació del vot accessible, en 
el cas que hi hagi una papereta única per a totes les 
candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el 
següent: 


a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a 
preparar el vot dins d’un sobre en què consti en Braille 
i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es trac-
ta i la data de celebració de les eleccions. La documen-
tació ha d’incloure els elements següents: 


1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part 
superior, que permeti a l’elector identificar cada candi-
datura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de lliu-
rar amb la papereta de votació normalitzada a l’interi-
or, de manera que les caselles marcables de la papereta 
coincideixin amb les perforacions de la plantilla.


2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identi-
ficació en Braille.


3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de prepara-
ció del vot.


b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la pa-
pereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de 
la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i intro-
duir-la en el sobre de votació normalitzat.


3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col-
laboració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibi-
litat dels Processos Electorals, ha de validar almenys 
un exemplar de cada un dels models i documents que 
s’han de fer servir, per a garantir que els textos en 
Braille es corresponen amb els textos en tinta, i ha de 
vetllar pel correcte muntatge de la documentació.


4. La documentació per a la preparació del vot accessi-
ble s’ha de lliurar a l’elector amb un precinte o segellat 
que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser 
manipulada per un tercer des del moment de la prepa-
ració fins que arriba a mans de l’elector.


5. La documentació per a la preparació del vot acces-
sible es facilita amb la sol·licitud prèvia de les persones 
amb discapacitat visual i sordceguesa.


6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de cre-
ar un registre de sol·licitants del procediment de vot 
accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, 


d’inscripció voluntària, que permeti a l’Administra-
ció electoral de preparar i remetre d’ofici als electors 
inscrits la documentació electoral de vot accessible en 
tots els comicis electorals en què sigui aplicable.


7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa 
poden sol·licitar a l’oficina del cens electoral, o bé al te-
lèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura 
Electoral de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la ins-
cripció al registre de sol·licitants del procediment de 
vot accessible, en el termini comprès entre la convo-
catòria electoral i, com a mínim, el moment de la pro-
clamació de les candidatures, o en el termini més am-
pli possible segons el tipus de procés electoral de què 
es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar: 


a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas 
el domicili.


b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol-
licitar el procediment de vot accessible.


c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja 
sigui al domicili o bé al col·legi electoral el dia dels 
comicis.


8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la 
votació al col·legi electoral que li correspongui al sol-
licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé 
ha d’haver estat enviada al domicili del sol·licitant, se-
gons el que aquest hagi escollit.


9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai 
concret, privat i accessible que garanteixi la privacitat 
de l’elector i una còmoda manipulació de la documen-
tació.


10. El Govern ha de dur a terme una campanya infor-
mativa un cop convocat el procés electoral i mentre 
estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el 
que estableix l’article V-29.7.


Capítol VIII. Funcionament de les meses 
electorals


Article V-31. Constitució


1. El president, els vocals i els respectius suplents, si 
n’hi ha, s’han de reunir a la seu de la secció electoral 
una hora abans de l’inici de les votacions. En cas d’ab-
sència, el president és substituït pels corresponents su-
plents, per ordre de designació, i pels vocals. L’absèn-
cia d’un vocal es cobreix amb el seu suplent.


2. La constitució de la mesa electoral requereix la pre-
sència del president i de dos vocals. Si la mesa no es 
pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se 
segueix el procediment següent: 


a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, 
l’autoritat governativa han d’emetre i subscriure una 
declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre 
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a la junta electoral de districte per correu certificat i 
s’ha de notificar alhora per telèfon o correu electrònic.


b) La junta electoral de districte designa lliurement els 
membres de la mesa, nomenament que pot recaure en 
qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alho-
ra, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclari-
ment de responsabilitats.


c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest 
procediment, se n’ha de donar constància a la junta 
electoral de districte, que ha de convocar novament la 
votació dins les quaranta-vuit hores següents.


Article V-32. Urnes


1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna 
de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de vo-
tació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de 
les altres persones presents, a l’interior de la qual hi ha 
d’haver un nombre suficient de paperetes i sobres elec-
torals, conformes al model establert, per als electors 
que desitgin fer-ne ús.


2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests ele-
ments, el president de la mesa ho ha de comunicar a la 
junta electoral de districte, que els ha de proveir.


Article V-33. Acta de constitució


1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre 
acta, signada pel president, els vocals i, si s’escau, els 
apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants 
de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.


2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les perso-
nes que integren la mesa i dels apoderats que s’hagin 
acreditat, indicant la candidatura representada per ca-
dascun d’ells.


3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’ac-
ta, els interessats poden presentar la corresponent pro-
testa per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una 
còpia s’ha d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tra-
mesa pel signant a la junta electoral competent per a 
l’escrutini general.


Capítol IX. Votació 


Article V-34. Inici


1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, 
la votació s’inicia a les nou del matí, i continua sen-
se interrupcions fins a les vuit del vespre. El president 
anuncia l’inici de la votació amb les paraules «Comen-
ça la votació».


2. La votació només es pot suspendre per causa de for-
ça major, i sota la responsabilitat del president de la 
mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, 
del qual s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sin-
dicatura Electoral de Catalunya, que ha de comprovar 


les circumstàncies al·legades i exigir les responsabili-
tats que se’n puguin derivar.


Article V-35. Interrupció


1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació 
la manca d’algun dels elements necessaris per a dur-la 
a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’infor-
mar la junta electoral de districte perquè li subministri 
els elements que manquin.


2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi 
estat suspesa.


Article V-36. Cens


1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els 
exemplars certificats de les llistes del cens o amb la 
corresponent certificació i, en tot cas, amb un docu-
ment original acreditatiu de la identitat de l’elector, 
com document d’identitat, passaport, permís de condu-
ir o targeta de residència que n’inclogui la fotografia, o 
altres documents admesos en dret. Aquests documents 
no cal que siguin vigents i no se n’accepten fotocòpies.


2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclo-
uen només els ciutadans que tinguin la majoria d’edat 
en la data de la votació.


3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té 
dubtes sobre la identitat d’un elector, ha d’adoptar una 
resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals 
per a les corresponents responsabilitats en cas que es 
produís usurpació.


4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció 
d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que dis-
posa la Junta Electoral Central.


Article V-37. Meses electorals mòbils


1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la 
seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es 
regeixen per les normes relatives a la constitució i el 
funcionament de les meses electorals.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer ar-
ribar a les meses electorals mòbils la relació de per-
sones que han expressat la voluntat de votar per mitjà 
d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comunicar a 
les meses corresponents a aquests electors, a l’efecte 
d’excloure’ls de la relació de votants d’aquestes meses.


3. Els establiments que acullen meses electorals mò-
bils han de cooperar, per mitjà d’algun càrrec directiu 
de l’establiment, en l’adequada identificació de cada 
elector.


Article V-38. Identificació dels electors


1. El vot és secret.


2. Cada elector s’identifica davant del president de la 
mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apo-
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derats en verifiquen la inscripció en el cens i compro-
ven la correspondència de les dades censals amb el do-
cument d’identificació.


3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al presi-
dent, que el diposita dins l’urna pronunciant el nom de 
l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».


4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del 
nom de l’elector o marcar-lo en la llista d’electors de 
què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta 
transcripció del seu nom.


Article V-39. Membres de les meses electorals


1. El president de la mesa té l’autoritat exclusiva per a 
assegurar el compliment de la Llei dins del local, per 
a assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi 
l’ordre, i vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre 
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir 
l’auxili necessari a les forces de seguretat.


2. Els membres de les meses electorals no poden ésser 
detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de 
delicte flagrant.


3. Les meses electorals han de comptar en tot moment 
amb la presència de com a mínim dos membres.


Article V-40. Persones amb dret a entrar als 
locals de les seccions electorals


1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions 
electorals: 


a) Els electors.


b) Els representants i els membres de les candidatures.


c) Els apoderats.


d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb 
la votació.


e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, 
el president hagi requerit.


f) Els membres de l’Administració electoral.


g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.


h) Les persones delegades per l’Administració per a 
rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.


2. No s’admet la realització de propaganda electoral 
dins de les seccions ni en les immediacions, ni la for-
mació o presència de grups que puguin entorpir, difi-
cultar o coaccionar el lliure accés dels electors als lo-
cals de la secció i la lliure emissió de vot.


3. El president pot autoritzar la presència de profes-
sionals dels mitjans de comunicació, que han de de-
senvolupar llurs activitats professionals amb la menor 
afectació possible al desenvolupament del procés de 
votació.


4. La presència de persones que facin estudis sobre la 
intenció de vot dels electors o sobre el vot emès s’ha 
de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar 
les disposicions necessàries perquè aquestes activitats 
no afectin el procés de votació, i en tot cas han de tenir 
lloc fora del local de la secció electoral.


Article V-41. Notaris 


1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats 
amb el procés electoral, sense necessitat d’autoritza-
ció especial.


2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a 
disposició dels partits, coalicions, federacions i agru-
pacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habi-
tualment duen a terme les activitats professionals.


Article V-42. Comunicació d’incidències


Tot incident produït durant la jornada electoral que ha-
gi afectat l’ordre en el local de la secció ha d’ésser in-
dicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms 
de les persones implicades.


Article V-43. Acabament de la votació


1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba 
la votació i ordena el tancament del local.


2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la 
votació algun dels electors que es troba dins del local 
encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, 
a continuació, ordena el tancament del local.


3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’ur-
na els sobres amb les paperetes emeses per correu, les 
corresponents al vot anticipat i les trameses per les 
meses electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot 
cas, la inscripció dels electors en les llistes del cens. 
En el cas que un mateix elector hagi votat per correu 
i també hagi emès un vot anticipat, només és vàlid el 
vot anticipat.


4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.


Capítol X. Escrutini


Article V-44. Inici


1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediata-
ment l’escrutini, que és públic, i no es pot suspendre, 
encara que concorrin diverses eleccions.


2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de 
les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o di-
ficultin l’escrutini dels vots emesos.


3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’es-
cruten segons l’ordre que fixa la legislació general.
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Article V-45. Procediment


1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els 
sobres de l’urna, llegint en veu alta el nom de la can-
didatura triada per l’elector i mostrant la papereta als 
vocals i als apoderats.


2. Els representants i els membres de les candidatures, 
i també els notaris presents en l’exercici de llurs funci-
ons, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin 
tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; 
en tal cas, se’ls ha de permetre que l’examinin.


Article V-46. Vot nul


1. Es considera vot nul: 


a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents 
dels oficials.


b) El vot emès en una papereta sense sobre.


c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les 
candidatures.


d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratllades.


2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una ma-
teixa candidatura, es computa com un sol vot vàlid a 
aquesta.


Article V-47. Vot en blanc


Es considera vot en blanc: 


a) El vot que no inclou cap papereta electoral.


b) El vot que no indica cap candidatura.


Article V-48. Resultats


1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el 
de votants. El president demana si hi ha cap objecció; 
si n’hi ha, es resolen per majoria.


2. El president anuncia el resultat en veu alta, especi-
ficant el nombre d’electors censats, el de certificacions 
censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, 
el de vots en blanc i el de vots obtinguts per cada can-
didatura.


3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han 
de destruir en presència dels assistents, llevat de les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin es-
tat objecte de reclamació, les quals s’han d’adjuntar a 
l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades pels 
membres de la mesa.


Article V-49. Publicitat dels resultats


1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació 
de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció 
electoral les dades a què fa referència l’article V-48.


2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants 
de les candidatures que ho sol·licitin; si aquests no hi 
són, als apoderats o candidats corresponents. En tot 


cas, cada candidatura només pot rebre una sola còpia 
de l’acta.


3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant 
de l’Administració, a l’efecte de donar la informació 
provisional per a l’avançament de resultats per part del 
Govern.


Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió


1. Una vegada fets públics els resultats, el president, 
els vocals i els apoderats presents a la mesa han de sig-
nar l’acta de la sessió, que ha d’expressar: 


a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera de-
tallada.


b) Una breu consignació de les reclamacions i protes-
tes formulades i les corresponents resolucions adop-
tades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.


c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.


2. Tots els representants de les llistes, i també els apo-
derats tenen dret a rebre una còpia de l’acta de la ses-
sió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gra-
tuïta.


Article V-51. Documentació electoral


1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de 
preparar la documentació electoral, que s’ha de distri-
buir en tres sobres.


2. En el primer dels sobres de la documentació elec-
toral hi ha d’haver l’expedient electoral, integrat per: 


a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.


b) L’original de l’acta de la sessió.


c) Els documents a què faci referència l’acta de la ses-
sió, especialment la llista numerada de votants i les 
paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat 
objecte de reclamació.


d) La llista del cens electoral utilitzada.


e) Les certificacions censals aportades.


3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de 
les actes de constitució de la mesa i de la sessió.


4. Una vegada completats els sobres i tancats, el pre-
sident, els vocals i, si s’escau, els apoderats els han de 
signar. Les signatures han de cobrir la part del sobre 
per on s’ha d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser mani-
pulat.


Article V-52. Dipòsit de la documentació 
electoral als jutjats


1. El president i els vocals, i també els apoderats que 
ho desitgin, s’han de traslladar al més aviat possible a 
la seu del jutjat de primera instància o de pau que cor-
respongui a la ubicació de la secció electoral, on han 
de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de 
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seguretat han de prestar la cooperació necessària per 
al desplaçament de la mesa en condicions de rapidesa 
i seguretat.


2. Una vegada identificats els membres de la mesa, 
aquests han de lliurar els sobres primer i segon al jut-
ge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi 
ha de constar el dia i hora de la recepció.


3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha 
de desplaçar personalment a la seu de la junta electoral 
que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els 
primers sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aques-
ta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les me-
sures necessàries per a facilitar el desplaçament dels 
jutges.


4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera 
instància o de pau corresponent, i resten a la disposi-
ció de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les 
operacions d’escrutini general i dels tribunals compe-
tents en els processos contenciosos electorals.


Article V-53. Lliurament de la documentació 
electoral al servei postal 


1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha 
de lliurar personalment al funcionari del servei postal 
habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa elec-
toral per a recollir-lo.


2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personal-
ment el tercer sobre fins a la compareixença del fun-
cionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de 
romandre el temps necessari a la secció electoral cor-
responent.


3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura 
Electoral de Catalunya tots els tercers sobres l’endemà 
d’haver-los rebut.


Article V-54. Reunió de la Sindicatura 
Electoral de Catalunya 


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme 
l’escrutini general al cap de tres dies de la votació, en 
acte públic i únic.


2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es 
reuneix a la seva seu, en presència dels representants 
de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han 
de signar els seus vocals i els representants de les can-
didatures.


Article V-55. Acte d’escrutini


1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi 
són presents la meitat més un dels membres de la Sin-
dicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze 
del migdia, moment en què la reunió té lloc, sigui quin 
sigui el nombre de concurrents.


2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del secre-
tari de la Sindicatura Electoral de Catalunya de les 


disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el 
personal al servei de la Sindicatura Electoral obre els 
sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació de 
sobres primers.


3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és 
incomplet, se supleix amb el tercer sobre esmentat en 
l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, 
es poden fer servir les còpies de les actes de la sessió 
que puguin aportar els representants o apoderats de les 
candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no 
es tenen en compte.


4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concor-
den, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’elec-
tors, segons les llistes del cens i les certificacions cen-
sals presentades, la Sindicatura Electoral no les té en 
compte, llevat que hi hagi un manifest error material, 
fàctic o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de 
corregir.


5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar 
compte dels resums de la votació de cada mesa, que 
s’han de registrar en els equips de càlcul i processa-
ment de dades corresponents, equips que necessària-
ment han de deixar constància documental de les ano-
tacions fetes.


6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se 
en seccions amb la finalitat de dur a terme amb més 
eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen 
com a secretaris de les diverses seccions el secretari 
de la Sindicatura i els vocals que es designin a l’efecte, 
a proposta del president.


Article V-56. Anul·lació d’actes i vots


1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot 
anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sen-
se discussió el recompte i la suma dels vots admesos 
a les meses corresponents, segons consti en les actes o 
en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors 
fàctics, materials o aritmètics manifestos.


2. Els representants o apoderats de les candidatures no 
poden formular protestes o reclamacions, excepte ob-
servacions puntuals relatives a l’exactitud de les dades 
llegides.


Article V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini 


1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, trans-
corregudes dotze hores des de l’inici de l’acte d’escru-
tini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a 
l’endemà.


3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre 
el còmput dels vots corresponents a una secció deter-
minada.


4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè 
dia posterior al dia de les eleccions.
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Article V-58. Actes


1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalu-
nya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de con-
tenir per a cada circumscripció els resultats següents: 


a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats elegits per cada candidatura.


2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’esten-
dre acta de la reunió i de les sessions corresponents de 
l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències 
que hagin pogut sorgir durant l’escrutini.


3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’es-
tendre per triplicat i han d’ésser signades pel president, 
els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i 
també pels representants i apoderats generals de les 
candidatures.


Article V-59. Reclamacions


1. Els representants i els apoderats de les candidatures 
disposen del termini d’un dia per a formular reclama-
cions, que només es poden referir a incidències reco-
llides en les actes de sessió de les meses electorals o a 
l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya.


2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les recla-
macions per escrit en el termini d’un dia, i ho ha de 
comunicar immediatament als representants i als apo-
derats de les candidatures.


3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot és-
ser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electo-
ral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de 
la presentació del recurs, la Sindicatura ha de reme-
tre l’expedient, juntament amb un informe, a la Junta 
Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notifi-
cada immediatament als representants de les candi-
datures concurrents perquè puguin comparèixer en 
el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. 
Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop escolta-
des les parts en un termini no superior a dos dies, en el 
termini màxim d’un dia més, i traslladar-la a la Sindi-
catura Electoral de Catalunya.


Article V-60. Proclamació dels resultats


1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els 
termes que estableix l’article V-59, la Sindicatura 
Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte 
d’escrutini, fa la proclamació dels electes.


2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de 
vots vàlids equival al total dels vots emesos a una can-
didatura més el total dels vots en blanc.


3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera ex-
pressa: 


a) El nombre total d’electors, el nombre de votants, els 
vots obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, 
els vots nuls, els escons corresponents a cada candida-
tura i la relació nominal dels electes.


b) Les reclamacions i protestes formulades davant la 
Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta 
Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions 
corresponents en tots dos casos.


4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral 
han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han 
d’expedir tres exemplars.


5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu 
arxiu un dels tres exemplars de l’acta de proclamació, 
i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer 
a la Junta Electoral Central.


6. En el termini de trenta dies des de la celebració de 
les eleccions, els serveis del Parlament de Catalunya 
han de fer les gestions necessàries per a la publicació 
dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.


7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certifi-
cades de l’acta d’escrutini general als representants de 
les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir 
als electes les credencials de llur proclamació. Còpi-
es i credencials poden ésser trameses als interessats a 
través dels representants de les candidatures, si així ho 
acorda expressament la Sindicatura.


Article V-61. Presa de possessió del càrrec


En el moment de prendre possessió del càrrec, els 
electes han de jurar o prometre acatament a la Cons-
titució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acre-
ditar que reuneixen els altres requisits establerts per la 
normativa vigent.


Article V-62. Recurs contra l’acord de 
proclamació d’electes


1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de re-
curs contenciós electoral.


2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest 
procediment són els que estableix la Llei orgànica del 
règim electoral general.


Títol VI. De les despeses electorals


Capítol I. Comptabilitat 


Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures


1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari 
electoral únic o un compte bancari electoral per cada 
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circumscripció electoral en què es presenti i, si s’es-
cau, un compte electoral general.


2. No es poden abonar despeses electorals en metàl-
lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents dels 
comptes establerts i declarats davant la Sindicatura 
Electoral de Catalunya.


3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure 
totes les despeses en propaganda electoral en tots els 
canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, 
i també la publicitat per telefonia mòbil o per altres 
mitjans telemàtics.


4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat 
electoral en el termini de noranta dies a comptar de la 
data de les eleccions.


Article VI-2. Administrador electoral


1. Cada candidatura ha de tenir un administrador elec-
toral, responsable de tots els ingressos i despeses i de 
la corresponent comptabilitat.


2. Els requisits per a poder ésser designat administra-
dor electoral són ésser major d’edat i gaudir de tots els 
drets civils i polítics.


3. Els representants de les candidatures poden acumu-
lar la condició d’administrador electoral.


4. Els administradors electorals són designats pels òr-
gans corresponents en el termini comprès entre el cin-
què dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les 
eleccions.


Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat


La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en 
tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla 
general de comptabilitat adaptat a les formacions po-
lítiques i la legislació reguladora del finançament dels 
partits polítics.


Article VI-4. Comptes bancaris


1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electo-
rals, sigui quin sigui l’origen, s’han d’ingressar en els 
comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i 
totes les despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests 
comptes.


2. Si una candidatura presentada no s’arriba a procla-
mar o es retira abans de les eleccions, els partits, fe-
deracions o coalicions corresponents han de restituir 
les imposicions fetes en els comptes de la candidatura 
i comunicar les operacions bancàries pertinents a la 
Sindicatura Electoral de Catalunya.


3. Els administradors electorals i les persones que de-
signin són els responsables de les quantitats ingressa-
des en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finali-
tats previstes en el pressupost de campanya.


4. Una vegada acabada la campanya electoral, els sal-
dos resultants dels corresponents comptes bancaris 
només es poden emprar per a cobrir, durant els noran-
ta dies següents a la votació, despeses de campanya 
prèviament contretes, i també per a pagar la recollida i 
l’eliminació de materials de campanya.


Article VI-5. Aportacions 


1. Les aportacions als comptes bancaris han d’ate-
nir-se a les regles següents: 


a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa 
l’aportació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, 
domicili i número de document d’identitat o passaport, 
que ha d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La 
identitat dels donants ha de constar en un registre pú-
blic.


b) Tenen un import màxim comparable a l’establert 
per a les aportacions als partits.


c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empre-
ses o administracions públiques ni en nom d’empreses 
privades amb contractes en vigor amb administracions 
públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits 
polítics.


2. Les formacions polítiques no poden acceptar que 
terceres persones assumeixin, ni directament ni indi-
rectament, el cost efectiu de despeses electorals.


Article VI-6. Presentació de la comptabilitat 
general


1. Totes les candidatures polítiques que han concor-
regut a les eleccions han de presentar a la Sindicatura 
de Comptes una comptabilitat detallada i documenta-
da de llurs ingressos i despeses electorals en el termini 
de quatre mesos a comptar de la data de les eleccions.


2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formaci-
ons polítiques ha de detallar la documentació compta-
ble necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.


Capítol II. Pressupost i despeses electorals


Article VI-7. Pressupost de campanya electoral


1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatò-
ria de les eleccions, i fins a cinc dies abans de l’inici de 
la campanya electoral, l’administrador electoral de ca-
da candidatura ha de presentar a la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes un pres-
supost de campanya electoral, que ha d’incloure: 


a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la 
recaptació de fons.


b) Un pla de mitjans de comunicació.
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2. La presentació del pressupost de campanya electo-
ral és requisit necessari per a la percepció de tota sub-
venció electoral.


3. El pressupost i els estats comptables que inclogui 
han d’atenir-se, en tot cas, a les regles del Pla general 
de comptabilitat.


4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pres-
supost en el cas que aquest incompleixi els límits i les 
regles comptables.


5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coali-
cions i federacions electorals i agrupacions d’electors 
han de publicar en els portals web respectius la part 
comptable dels pressupostos de campanya.


Article VI-8. Límit de despeses


1. Les despeses de campanya electoral dels partits po-
lítics, coalicions i federacions electorals i agrupacions 
d’electors tenen un límit màxim proporcional al nom-
bre d’habitants de cada circumscripció.


2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la 
forma que es determini, la xifra màxima individualit-
zada de despesa electoral corresponent a cadascuna de 
les formacions polítiques amb representació al Parla-
ment de Catalunya. Aquesta comunicació s’ha de fer 
immediatament després que sigui ferm l’acord de pro-
clamació de candidatures.


3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació 
de xifres màximes de despesa electoral a la Sindicatu-
ra Electoral de Catalunya.


4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de 
despesa fixat per les disposicions de cada convocatòria.


5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què 
fa referència l’apartat 1, la Sindicatura Electoral de 
Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant 
de la candidatura.


Article VI-9. Reclamacions per despeses 
electorals 


Les reclamacions de quantitats corresponents a des-
peses electorals que no s’hagin comunicat als admi-
nistradors electorals en els cinquanta dies següents al 
dia de les eleccions es consideren nul·les, sens perjudi-
ci que, amb causa justificada, la Sindicatura Electoral 
de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.


Article VI-10. Desgravació per aportacions a 
campanyes electorals


Les aportacions fetes a campanyes electorals poden 
desgravar en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, en els termes i els imports que estableix la 
legislació fiscal.


Article VI-11. Liquidació de despeses 


Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies 
després de la data de les eleccions.


Capítol III. Subvencions electorals


Article VI-12. Subvencions


1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els lí-
mits que estableix aquesta llei, les despeses electorals 
en què hagin incorregut els partits polítics, les coali-
cions i federacions electorals i les agrupacions d’elec-
tors.


2. La subvenció corresponent a cada candidatura no 
pot ultrapassar en cap cas la xifra de despeses elec-
torals declarades, justificades per la Sindicatura de 
Comptes en exercici de la seva funció fiscalitzadora.


Article VI-13. Conceptes subvencionables


1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i 
l’import per vot o elector d’una circumscripció electo-
ral que corresponen a cada candidatura en concepte de 
subvenció electoral.


2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de rebre 
a les candidatures que obtinguin representació parla-
mentària sense haver-ne tingut en la legislatura prece-
dent en compensació per les despeses originades per la 
tramesa directa i personal als electors dels sobres i les 
paperetes electorals i de la propaganda electoral.


Article VI-14. Beneficiaris


1. Tenen dret a subvenció pública electoral els partits 
polítics, les coalicions i federacions electorals i les 
agrupacions d’electors que hagin obtingut represen-
tació parlamentària i els que, no havent-ne obtingut, 
hagin superat el 2% dels vots vàlids en el conjunt de 
Catalunya o el llindar del 3% en una circumscripció.


2. L’import de les subvencions es determina a partir 
del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons as-
signats.


Article VI-15. Bestretes i rescabalaments


1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures 
que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció postelectoral 
que els pugui correspondre.


2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la sub-
venció obtinguda pel corresponent partit, federació o 
coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Ca-
talunya.


3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya entre els dies vintè i vint-
i-dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Ad-
ministració electoral ha de posar les corresponents 
quantitats a disposició dels respectius administradors 
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electorals a partir del trentè dia posterior a la convo-
catòria.


4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de 
les despeses de tramesa de propaganda electoral assu-
mida per les candidatures que obtinguin representació 
parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura 
precedent. A aquest efecte, el Govern ha de fixar l’im-
port del rescabalament en funció del cost de la tramesa 
conjunta.


Article VI-16. Presentació de la liquidació de 
despeses a la Sindicatura de Comptes a efectes 
de les subvencions 


1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subven-
ció han de presentar la corresponent liquidació a la 
Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta 
dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot 
demanar els informes i aclariments suplementaris que 
consideri necessaris.


2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de 
les liquidacions rebudes i l’ha de trametre a la Sindica-
tura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest 
informe, ha de proposar al Govern l’abonament de les 
quantitats que corresponguin.


3. Es descompten de les quantitats a què fa referència 
l’apartat 2, si s’escau: 


a) Les sancions imposades per excessos en les despe-
ses i per aportacions privades il·legals, per un import 
fins al doble de la quantitat il·legal.


b) Les despeses derivades de la recollida de la publi-
citat electoral.


4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als 
partits que no compleixin les normes de retiment de 
comptes.


Article VI-17. Aprovació de la subvenció


1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini 
de deu dies des de la recepció de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre 
les quantitats gastades i acreditades per cada candida-
tura i la previsió del pressupost de despesa.


2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de 
les dues quantitats de l’apartat 1, de la qual es dedu-
eixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi 
eventualment rebut i l’import dels costos de retirada 
de la seva propaganda electoral, acreditats pels ajunta-
ments corresponents.


3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de 
comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies 
següents a la jornada de la votació, el cost i la respon-
sabilitat editorial dels materials de campanya retirats 
pels serveis de neteja.


4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comu-
nicar al Govern, en el termini de quinze dies a comp-
tar de la recepció de l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, les quanties de les subvencions correspo-
nents a cada candidatura, per a procedir a la tramita-
ció del pagament que correspongui.


Disposicions addicionals


Primera. Còmput dels terminis


Els terminis a què fa referència aquesta llei són im-
prorrogables. Llevat que s’indiqui altrament, s’entén 
que els terminis indicats en dies es computen com a 
dies naturals i els terminis indicats en mesos es com-
puten de data a data.


Segona. Sistema electoral d’Aran


Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al 
Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 
37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, 
als efectes del que disposa l’apartat 2 de la disposició 
transitòria primera de la dita llei.


Disposicions transitòries


Única. Primera designació i primera renovació 
dels membres de la Sindicatura Electoral de 
Catalunya


1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Parlament i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya han de designar els membres de la Sindica-
tura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomena-
ment al president de la Generalitat.


2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electo-
ral de Catalunya s’han de fer dos sorteigs, un entre els 
membres designats pel Parlament i un altre entre els 
membres designats pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per a establir quins finiran llur mandat 
en escaure’s la primera renovació, que tindrà lloc un 
cop transcorreguts quatre anys des de la constitució 
inicial de la Sindicatura.


Disposició derogatòria


Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del president i 
del Consell Executiu de la Generalitat.
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Disposicions finals


Primera. Habilitació de crèdit per a l’aplicació 
de la Llei


S’autoritza el Govern perquè habiliti els crèdits neces-
saris per a aplicar les disposicions d’aquesta llei.


Segona. Desplegament


Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autorit-
za el Govern perquè dicti les disposicions necessàries 
per al desplegament d’aquesta llei.


Tercera. Procediment administratiu


En tot allò que aquesta llei no regula de manera ex-
pressa en matèria de procediment és aplicable la legis-
lació sobre procediment administratiu.


Quarta. Entrada en vigor


Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt; Rafael Luna Vivas, diputat, 
GP PPC
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PUNT 12 | DEBAT DE TOTALITAT


Proposició de llei sobre l’ús de símbols en 
les institucions i els espais públics de Ca-
talunya
Tram. 202-00076/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 102146 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 27.01.2015


El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el 
BOPC 487, pàg. 24, del 2 de febrer de 2015.


Esmenes a la totalitat
Reg. 106148; 107113; 107867; 110230 / Admissió 


a tràmit: Mesa del Parlament, 24.03.2015


Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 106148)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 104 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei sobre l’ús de sím-
bols en les institucions i els espais públics de Catalu-
nya (tram. 202-00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de febrer de 2015


Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmena presentada pel GP ERC (reg. 107113)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya (tram. 202-
00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 25 de febrer de 2015


Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 


Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 107867)


A la Mesa del Parlament


David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei sobre 
l’ús de símbols en les institucions i els espais públics 
de Catalunya (tram. 202-00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 2 de març de 2015


David Fernàndez i Ramos
Portaveu Grup Mixt


Esmena presentada pel GP CiU (reg. 110230)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei sobre l’ús de símbols en les insti-
tucions i els espais públics de Catalunya (tram. 202-
00076/10).


1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió


De retorn de la proposició de llei.


Palau del Parlament, 18 de març de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 13 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els plans de millora de barris i 
d’àrees urbanes
Tram. 302-00284/10


Presentació
GP PPC


Reg. 115696 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre els plans de millora de barris i d’àrees urbanes 
(tram. 300-00304/10).


Moció


El Parlament de Catalunya: 


1. Defensa la continuïtat dels diferents Plans de Barris 
com un instrument financer i de cohesió de la Genera-
litat destinat a la rehabilitació i la promoció específica 
de barris i àrees urbanes que, per llurs característiques, 
requereixen una atenció especial de l’Administració.


El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació 
als plans de barris i àrees urbanes, a: 


2. Reactivar-los aprovant una nova convocatòria abans 
de que finalitzi aquest període de sessions.


3. Habilitar la partida pressupostària corresponent als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.


4. Liquidar els deutes contrets pendents amb els ajun-
taments.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC


Esmenes presentades
Reg. 116049 i 116052 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116049)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’a-
cord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram. 
302-00284/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


A l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 


«2. Reactivar-los aprovant una nova convocatòria 
abans de que finalitzi aquest període de sessions, en 
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quina bases s’incloguin, a més de les actuacions de mi-
llora urbana i d’equipaments, actuacions específiques 
i coordinades de rehabilitació d’habitatges, de millora 
del teixit socioeconòmic, de formació i ocupació i de 
cohesió social, a quin efecte la convocatòria haurà de 
ser conjunta i coordinada entre els diversos departa-
ments amb competència en aquests sectors.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116052)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els plans de millora de barris i d’àrees urbanes (tram. 
302-00284/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP Socialista


Al punt 1


«1. Defensa la continuïtat dels diferents Plans de Barris 
com un instrument financer i de cohesió de la Genera-
litat destinat a la rehabilitació i la promoció específica 
de barris i àrees urbanes que, per llurs característiques, 
requereixen una atenció especial de l’Administració. El 
Parlament de Catalunya insta el Govern a contribuir 
a la recuperació de l’habitatge i dels espais comerci-
als, a afavorir l’estalvi energètic i la incorporació de 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i 
qualsevol altra actuació adreçada a la millora social, 
cultu ral i econòmica dels barris.» 


2 Esmena 2
D’addició 
GP Socialista


Al punt 4


«4. Liquidar els deutes contrets pendents amb els ajun-
taments, presentant abans del 1 de juliol de 2015 un 
pla per fer efectius els pagaments d’aquests deutes pen-
dents, calendaritzant municipi per municipi l’anualitat 
en què aquest deute es farà efectiu»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 
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PUNT 14 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la ciutat de Barcelona
Tram. 302-00281/10


Presentació
GP SOC


Reg. 115669 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de 
Barcelona (tram. 300-00301/10).


Exposició de motius


La ciutat de Barcelona, com a ciutat postindustrial i 
amb una societat plural i complexa, aborda tot tipus de 
reptes en la construcció del seu futur. Tanmateix, tot i 
les seves especials característiques i el seu potencial, 
no ha estat aliena al dur impacte de la crisi econòmica 
i social que ha colpejat la vida del país des de 2008.


Així, els dos principals reptes que afronta avui la ciu-
tat de Barcelona són els de l’atur i les desigualtats.


Pel que fa a la necessitat de generar ocupació a la ciu-
tat, per bé que és ben cert que hem passat dels 106.774 
aturats registrats al maig de 2011, als 100.384 aturats 
registrats el febrer de 2015, cal tenir present que la cai-
guda de la taxa de cobertura, el desànim en la cerca 
d’ocupació de determinats col·lectius, esgotades pres-
tació i subsidi, així com la migració a d’altres Estats 
comunitaris i extracomunitaris a la recerca de feina i 
oportunitats, també tenen un impacte en aquesta re-
ducció de l’atur registrat, que tot i així també reflecteix 
una moderada tendència a la recuperació de l’oferta i 
generació de llocs de treball a la ciutat.


En aquest sentit, cal tenir en compte que les perso-
nes aturades sense dret a prestació que viuen a la ciu-
tat de Barcelona han augmentat un 18% entre el maig 
de 2011 i el febrer de 2015, assolint en aquest mes de 
febrer el nombre de 48.586, i d’altra banda que hi ha 
43.800 persones aturades de llarga durada, d’elles 
25.805 de molt llarga durada (més de dos anys d’atur).


Actualment la taxa d’atur juvenil a Barcelona és de 
35,9% el primer trimestre del 2015 (al 2011 era del 
31%), havent-hi prop de 13.000 joves menors de 30 
anys en situació d’atur.


La crisi econòmica en si mateixa, però també les polí-
tiques implementades durant aquest període en diver-


sos àmbits, han tingut conseqüències ben visibles en 
l’evolució de l’estructura socioeconòmica de la ciutat 
de Barcelona. Si comparem l’any 2008 amb el 2013, 
la proporció de la població barcelonina classificada 
com de renda baixa ha passat del 21,7% al 41,8% de 
la població de Barcelona, mentre la població de renda 
mitjana ha passat del 58,6% al 44,3% de la població. 
D’altra banda, i també cal considerar-la una dada sig-
nificativa del que la crisi i la gestió de la crisi ha supo-
sat, la població de renda molt alta ha passat del 7,5% al 
10,7% de la població de Barcelona.


Aquest increment de les desigualtats ha comportat un 
empobriment generalitzat dels Barcelonins, que han 
vist com la seva renda per càpita es reduïa de mitjana 
un 14% en termes reals respecte l’inici de la crisi (pas-
sant d’una renda per càpita de 19.900 euros el 2009 a 
18.700 euros el 2013). L’any 2011, 297.200 barcelonins 
i barcelonines vivien sota del llindar de la pobresa (ni-
vell de renda inferior al 60% de la renda mediana de 
la ciutat). La següent actualització de l’Enquesta sobre 
Condicions de Vida serà el 2016, i caldrà prestar molta 
atenció a les dades que ofereixi.


La renda disponible del barri amb més renda era 4,3 
vegades la del barri amb menys renda l’any 2008. 
Ara, al 2103 ha passat a ser 6,3 vegades. La desigual-
tat es deixa veure també en la caiguda de l’esperan-
ça de vida, que no es distribueix uniformement a la 
ciutat, de tal manera que la diferència d’esperança de 
vida entre els barris amb menys renda i els que en te-
nen més és de gairebé 9 anys, en favor dels darrers.


Les dades sobre la feminització de la pobresa són tam-
bé preocupants, com ho és l’augment de la pobresa in-
fantil, ja que el 20,4% dels barcelonins i de les barce-
lonines menors de 16 anys viuen per sota del llindar 
de la pobresa (9.244,6 € anuals), mentre 4 de cada 10 
infants viuen en llars on no poden fer front a despeses 
imprevistes, el 5,6% no es pot permetre un àpat amb 
prou proteïna al menys cada dos dies, i el 15% viuen 
en llars que no poden mantenir l’habitatge a una tem-
peratura digna.


Tot això es produeix mentre el Govern  municipal de Bar-
celona reconeix que la Generalitat deu, a 31/12/2014, 
170 M€ a l’Ajuntament de Barcelona: 103,6 M€ de deu-
te vençut, 44,8 M€ de deute no vençut i 21,8 M€ que 
l’Ajuntament considera com deute però la Generalitat 
no els reconeix (4,4 M€ de la Llei de Barris 2014, 13 M€ 
del Servei d’atenció domiciliària dependència 2014, 
2,8 M€ del Fons de cooperació local de 2013 i 1,6 M€ 
del fons de cooperació local de 2014 1,6 M€).


A aquestes xifres caldria afegir-hi els incompliments 
de diversa índole respecte als compromisos adquirits 
per la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que elevarien aquesta xifra fins al prop 
de 300 M€, per tal com cal considerar-hi els acords 
de dació en pagament del deute a canvi de terrenys 
(La Model, Can Batlló i Via Laietana), per import 
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de 45 M€, que el Consell Plenari de Barcelona va 
rebutjar, així com també el conjunt de despesa ad-
dicional i supletòria que l’Ajuntament ha hagut d’as-
sumir per compte de la Generalitat (escoles bressol, 
CEIP Mediterrània, etc.), el finançament del Circuit 
de Montmeló, i la menor inversió de la Generalitat a 
la ciutat o el menor finançament pels consorcis com-
partits (Consorci d’educació de Barcelona, Consorci 
de serveis socials de Barcelona, Consorci de l’habi-
tatge de Barcelona i l’Agència de Salut pública de 
Bar celona).


El greuge comparatiu es constata també si s’analitza 
la inversió per habitant que dimana dels Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, que enguany en situa 
en 103 € per habitant de Barcelona, mentre es situa en 
126 € per habitant de la resta del territori de Catalunya.


Lluny de tractar-se d’una exemplar col·laboració in-
teradministrativa, com alguns dels protagonistes han 
defensat sostingudament, es tracta d’una deslleialtat 
cap a l’Ajuntament de Barcelona i cap a la seva ciuta-
dania, aprofitant la solvència econòmica heretada per 
l’actual Govern municipal a fi de finançar obligacions 
contretes per la Generalitat, no tan sols en l’àmbit bar-
celoní, sinó també en altres àmbits. El cost d’oportu-
nitat per a la ciutat de Barcelona d’un comportament 
d’aquestes característiques, en un moment en què cal-
dria disposar d’aquest recursos per combatre l’atur i 
les desigualtats, converteix aquesta situació en irres-
ponsable i execrable, per tal com suposa un límit ob-
jectiu al marge de maniobra de l’Ajuntament de Bar-
celona per dur a terme polítiques de combat de la crisi 
i dels seus efectes, en un moment d’autèntica desinte-
gració del pacte social assolit amb la construcció d’Es-
tat social i democràtic de dret.


Mitjançant aquesta moció, subsegüent a la interpel-
lació al Govern de la Generalitat de Catalunya for-
mulada pel Grup Parlamentari Socialista, es vol ins-
tar al Govern de la Generalitat a un major compromís 
en la resolució d’aquests problemes existents a la ciu-
tat de Barcelona, i la concreció d’aquest compromís 
aborda des de qüestions que es considera que tenen 
un impacte directe sobre la reducció de l’atur i les 
desigualtats, com d’altres que tenen un impacte indi-
recte o, si es vol, que poden tenir un caràcter instru-
mental per a remoure en el possible les desigualtats 
existents, acció a la qual els poders estan vinculats 
d’acord amb l’article 9.2 CE i l’article 4.2 EAC, i per 
generar ocupació i fer així efectiu tant el dret al tre-
ball que la ciutadania té reconegut, com la promoció 
de la cohesió social que el propi EAC també encoma-
na als poders públics.


Per aquests motius el grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 


Moció


El Parlament insta el Govern a: 


1. Recuperar el nivell de despesa en polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat de Barcelona, tornant a establir 
una transferència corrent de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona de 21 M€ l’any 2016, 
i el proporcional augment de disposició pressupostària 
per al que resta de 2015.


2. Elaborar i aprovar, abans del final de la present le-
gislatura, un Pla de Reindustrialització de Barcelona, 
que es desplegui a partir del 2016.


3. Recuperar immediatament els serveis suprimits 
dels CAPs en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
i especialment al CAP Guineueta, així com garantir 
el finançament necessari per a l’inici de les obres de 
construcció, rehabilitació o per a la posada en funcio-
nament, dins l’any 2015 dels següents equipaments de 
salut: CAP Vila de Gràcia, CAP Carreres Candi -  Joan 
de Sada, CAP Isabel Roig, CAP a l’Illa d’Equipaments 
del Mercat del Guinardó, el nou centre de Salut Men-
tal de Gràcia, CAP del Parc i La Llacuna, CAP Bar-
celoneta, CAP Casc Antic / Rec Comtal i CAP Vila 
Olímpica.


4. Garantir el finançament necessari per a la finalitza-
ció de totes les fases pendents de les obres de l’Hos-
pital del Mar, l’ampliació de l’Hospital Clínic (inclo-
ent-hi la reubicació del Servei d’Urgències, així com la 
base d’ambulàncies i les plantes d’hospitalització pen-
dents), per a realitzar el nou edifici de consultes exter-
nes de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar 
el nivell de transferències corrents pel Consorci Mar 
Parc de Barcelona existent l’any 2012.


5. Donar compliment als convenis de col·laboració sig-
nats entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per la dotació d’equipaments socials de la 
ciutat de Barcelona, i en concret complir els compromi-
sos per la construcció i posada en marxa de residències 
de gent gran públiques, i per tant procedir a l’obertu-
ra de les residències d’Alchemicka i el Mercat del Gui-
nardó, així com de les places disponibles de Molí - Via 
Favència, desprès del trasllat provisional a aquesta resi-
dència de les persones usuàries de la Residència muni-
cipal Layret mentre es fa la reforma d’aquesta.


6. Construir i posar en marxa les Residències del Parc 
Sanitari de Pere Virgili, de Can Ferrero, de les Ca-
sernes de Sant Andreu i de Benavent - Pere Bacardí, i 
cercar solucions a les altres tres residències pendents 
a Barcelona, així com per una residència de persones 
amb discapacitat psíquica també pendent de nova pro-
posta d’ubicació


7. Recuperar el nivell existent l’any 2012 de les transfe-
rències corrents al Consorci d’educació de Barcelona.


8. Dotar els recursos necessaris per al correcte man-
teniment del servei de beques menjador, la qual cosa 
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implica ajustar-los al creixement de la pobresa i de les 
necessitats de la població de Barcelona.


9. Fer la inversió necessària per actualitzar i execu-
tar el Pla d’Equipaments educatius a Barcelona amb 
la construcció dels centres pendents, com per exemple 
l’Institut Angeleta Ferrer i l’Institut Vallcarca.


10. Recuperar la dotació per al funcionament de les 
Escoles Bressol Municipals i de les Escoles de Música 
Municipals del 2011.


11. Impulsar la regulació de les Habitacions d’ús turís-
tic (Bed&Breakfast), i obligar als habitatges d’ús tu-
rístic a penjar a l’exterior de la seva porta d’accés el 
número d’atenció telefònica per a queixes veïnals així 
com el número de Registre de turisme que acrediti que 
es tracta d’un habitatge d’ús turístic amb llicència.


12. Impulsar una nova regulació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, per tal d’incremen-
tar la participació de l’Ajuntament de Barcelona en 
la recaptació, passant al 100%, així com per tal que 
Barcelona pugui regular l’import o el tipus impositiu 
d’aquest impost, incrementant l’establert si fos menes-
ter, i per tal que els recursos que genera la ciutat per 
l’impost sobre les estades en establiments turístics pu-
gui destinar– se no només a promoció turística, sinó a 
invertir també en els barris amb més pressió turística.


13. Substituir l’actual aportació de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 4 M€ anuals, al Circuit de Catalunya per 
un import equivalent que es nodreixi dels fons recap-
tats per l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics que gestiona l’Administració de la Generalitat.


14. Recuperar els nivells d’aportació econòmica al 
transport públic de l’any 2011, així com accelerar els tre-
balls per posar en marxa al més aviat possible els trams 
pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro de Bar-
celona, especialment pel que fa a la posada en marxa 
dels trams i estacions que permetin la connexió dels 
barris de La Marina del Port i La Marina del Prat Ver-
mell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió amb 
l’Aeroport de Barcelona - El Prat.


15. Elaborar i implementar, abans que fineixi la pre-
sent legislatura, un Pla Integral de Protecció del Co-
merç Emblemàtic, que pugui incloure, entre altres as-
pectes, la seva declaració de Béns Culturals d’Interès 
Nacional.


16. Recuperar al nivell del 2012 les aportacions pel Con-
sorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, pel MAC-
BA, pel Consorci de l’Auditori i Orquestra, pel Fundació 
Teatre Lliure, pel Mercat de les Flors, pel Gran Teatre 
del Liceu i pel Consorci Palau de la Música Catalana.


17. Incrementar les assignacions previstes al Consorci 
d’Habitatge de Barcelona i amb els recursos correspo-
nents al seu nivell de participació en aquest organis-
me, així com dotar amb recursos suficients els projec-
tes d’habitatge i remodelació de la Trinitat Nova i de 


les façanes del barri de Canyelles, les reparacions i re-
solució de patologies estructurals del barri del Besós i 
Maresme, i les subvencions per a la rehabilitació de les 
Àrees de rehabilitació integral de Barcelona.


18. Aportar els recursos compromesos per la Llei de 
barris en la seva implementació a la Barceloneta i al 
Raval Sud, així com al Bon Pastor i a Baró de Viver.


19. Assolir una inversió per habitant a la ciutat de Bar-
celona equiparada amb la inversió per habitant de la 
resta del territori de Catalunya.


20. Liquidar, abans de finalitzar la present legislatura, 
el deute de 170 M€ contret amb l’Ajuntament de Bar-
celona, i compensar el conjunt d’incompliments i des-
lleialtats financeres, per import d’uns altres 130 M€, 
acumulats amb l’Ajuntament de Barcelona, no incor-
rent-hi en el futur.


Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015


Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC


Esmenes presentades
Reg. 116085, 116086, 116088 i 116093 / Admissió 


a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116085)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona 
(tram. 302-00281/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 1


1. Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi el nivell 
de transferència de l’any 2011 i concertar, en el marc 
de la nova llei d’ocupació, totes les polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat amb l’Ajuntament de Barcelona 
en un termini de 2 anys.


2 Esmena 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 2


2. Elaborar i aprovar, abans de finalitzar l’any 2015, 
un pla d’actuacions sobre reindustrialització de Bar-
celona emmarcat en els programes d’impuls dels 7 àm-
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bits industrials estratègics de l’Estratègia Industrial de 
Catalunya.


3 Esmena 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 3


3. Consolidar el servei d’ampliació de l’horari atenció 
al públic en cap de setmana, la presència d’una ambu-
lància medicalitzada i l’entrada en funcionament d’un 
equipament per programes salut preventives gent gran 
al CAP Guineueta i garantir la immediata posada en 
funcionament del CAP a l’Illa d’Equipaments del Mer-
cat del Guinardó.


4 Esmena 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 4


4. Garantir, quan hi hagi disponibilitat pressupostària, 
el finançament necessari per a la finalització de totes 
les fases pendents de les obres de l’Hospital del Mar, 
l’ampliació de l’Hospital Clínic (incloent-hi la reubi-
cació del Servei d’Urgències, així com la base d’ambu-
làncies i les plantes d’hospitalització pendents), per a 
realitzar el nou edifici de consultes externes de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar el nivell de 
transferències corrents pel Consorci Mar Parc de Bar-
celona existent l’any 2012.


5 Esmena 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 6


6. Construir i posar en marxa, segons disponibilitats 
pressupostàries, les Residències del Parc Sanitari de 
Pere Virgili, de Can Ferrero, de les Casernes de Sant 
Andreu i de Benavent - Pere Bacardí, i cercar soluci-
ons a les altres tres residències pendents a Barcelona. 
Posar en funcionament, durant l’any 2015, els equi-
paments per a l’atenció de persones amb discapacitat 
intel·lectual següents: Residència Mas Sauró, la resi-
dència Pere Mitjans, la Residència de Can Muns, la 
Residència Via Guasp.


6 Esmena 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


D’un nou punt 6 bis 


6 bis. Plantejar un nou model d’atenció residencial a la 
gent gran, un model d’atenció que compti amb l’auto-
nomia personals de les persones grans, en la capacitat 
de governar la seva vida, en la capacitat de gestionar 
la seva llar.


7 Esmena 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 7


7. Recuperar, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries, el nivell existent l’any 2012 de les transfe-
rències corrents al Consorci d’educació de Barcelona.


8 Esmena 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 8


8. Dotar una partida oberta de beques de menjador 
per garantir donar resposta a totes les necessitats ali-
mentàries de l’alumnat de Barcelona sigui quin sigui el 
moment del curs que la demani.


9 Esmena 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 9


9. Establir una planificació actualitzada i prioritzada 
de les actuacions en els equipaments educatius de Bar-
celona previstes en el Pla d’Equipaments educatius per 
tal d’executar-la a partir del curs 2015-2016, priorit-
zant l’Institut Angeleta Ferrer i l’Institut Vallcarca.


10 Esmena 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 10


10. Elaborar una nova proposta de coresponsabilitza-
ció de costos i de sosteniment i de places per a infants 
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat muni-
cipal per al curs 2015-2016 que inclogui el compliment 
de la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qua-
litat, i la Llei d’educació de Catalunya, el principi de 
suficiència financera i la subvenció de llars d’infants 
d’iniciativa social. Pel que fa a les escoles de música, 
acordar en el marc del grup de treball de la Comis-
sió Mixta ja constituït a tal efecte una proposta orga-
nitzativa i de suport a les escoles de música i dansa 
municipals per al 2015 que en faciliti l’accés i la se-
va sostenibilitat i executar la partida extraordinària 
de fins a 5 M€ habilitada en els Pressupostos 2015 per 
fer efectiu l’acord que s’assoleixi. Aquestes propostes 
se sotmetran a debat i acord a la Comissió Mixta del 
Departament d’Ensenyament amb els representants 
municipalistes i en el cas de Barcelona amb el Consor-
ci d’Educació.
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11 Esmena 11


De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 12


12. Modificar l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics per incrementar fins al 50% la recapta-
ció que rep la ciutat i augmentar la capacitat de deci-
sió de l’Ajuntament de Barcelona sobre aquest impost.


12 Esmena 12
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 14


14. Destinar totes les aportacions econòmiques que fa-
cin possible accelerar els treballs per posar en marxa 
els trams pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro 
de Barcelona, especialment pel que fa a la posada en 
marxa dels trams i estacions que permetin la connexió 
dels barris de La Marina del Port i La Marina del Prat 
Vermell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió 
amb l’Aeroport de Barcelona - El Prat


13 Esmena 13
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 15


15. Elaborar i implementar, abans que fineixi la pre-
sent legislatura, una iniciativa legislativa que prote-
geixi el Comerç Emblemàtic, i que permeti entre altres 
aspectes que puguin ser declarats Béns Culturals d’In-
terès Nacional.


14 Esmena 14
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 16


16. Treballar, d’acord amb el govern de l’Estat i l’Ajun-
tament de Barcelona, per recuperar al nivell del 2012 
les aportacions pel Consorci del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, pel MACBA, pel Consorci de l’Auditori 
i Orquestra, pel Fundació Teatre Lliure, pel Mercat de 
les Flors, pel Gran Teatre del Liceu i pel Consorci Pa-
lau de la Música Catalana.


15 Esmena 15
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


Del punt 20


20. Programar, durant el 2015, el pagament del deu-
te contret amb l’Ajuntament de Barcelona, en els ter-
mes del conveni subscrit entre la Generalitat i l’Ajun-


tament, que es podrà fer efectiu mitjançant actius de 
futur.


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116086)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 302-00281/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 4 bis


4 bis) Garantir la titularitat plenament pública del nou 
ens que es creï per gestionar l’Hospital Clínic.


2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 4 ter


4 ter) Fer públic en el termini de 15 dies el resultat de 
la inspecció específica, duta a terme per mitjà del Cat-
Salut, a Barnaclínic i l’Hospital Clínic.


3 Esmena 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Al punt 9


9. Fer la inversió necessària per actualitzar i execu-
tar el Pla d’Equipaments educatius a Barcelona amb 
la construcció dels instituts o instituts-escola pendents, 
com per exemple Angeleta Ferrer, Vallcarca, Fabra i 
Coats, Anglesola, un nou institut al Poblenou i un nou 
institut a Horta.


4 Esmena 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


Del punt 13.
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5 Esmena 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 14 bis


14 bis) Realitzar i executar, conjuntament amb l’ajun-
tament de Barcelona, el projecte de la unió de les dues 
xarxes del tramvia per l’avinguda Diagonal.


6 Esmena 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 15 bis


15 bis) Aturar els projectes d’ampliació de grans su-
perfícies comercials a la ciutat de Barcelona.


7 Esmena 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 17 bis


17 bis) Incrementar la transferència a l’Ajuntament 
en el marc del Contracte-Programa de Serveis Soci-
als amb l’objectiu de cobrir les dues terceres parts del 
finançament dels serveis socials bàsics de Barcelona.


8 Esmena 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’un punt 21


21. Treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de Bar-
celona, per recuperar el lideratge i el compromís actiu 
de Barcelona amb les ciutats de la Mediterrània, apos-
tant per la cultura de la pau, la solidaritat, la sosteni-
bilitat i la dimensió social.


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116088)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 
302-00281/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Recuperar el nivell de despesa en polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat de Barcelona, tornant a establir 
una transferència corrent de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona de 21 M€, tant aviat 
com el govern espanyol recuperi el nivell de pressupost 
transferit a la Generalitat de Catalunya per polítiques 
actives d’ocupació, com a mínim, del 2011.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Fer un seguiment del teixit productiu de la ciutat 
de Barcelona, per tal de detectar situacions de risc i 
identificar noves oportunitats que contribueixin a la 
reactivació industrial, a través dels instruments i me-
canismes de participació propis del Departament 
d’Empresa i Ocupació.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Garantir una atenció sanitària de qualitat als cen-
tres d’atenció primària de la ciutat de Barcelona, ai-
xí com revisar i prioritzar les actuacions previstes e el 
marc del conveni de col·laboració 2008-2015 entre la 
Generalitat, el CSB i l’Ajuntament de Barcelona per a 
la millora de la xarxa sanitària.»


4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
dur a terme les actuacions necessàries per tal de fina-
litzar al més aviat possible totes les fases pendents de 
les obres de l’Hospital del Mar, l’ampliació de l’Hos-
pital Clínic (incloent-hi la reubicació del Servei d’Ur-
gències, així com la base d’ambulàncies i les plantes 
d’hospitalització pendents), per a realitzar el nou edi-
fici de consultes externes de l’Hospital de la Vall d’He-
bron, i per a recuperar el nivell de transferències cor-
rents pel Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona 
existent l’any 2012.»
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5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Recuperar a tot el territori català, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, els nivells de finança-
ment pressupostats en anys anteriors.» 


6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 8


«8. Continuar mantenint la partida pressupostària 
oberta de beques de menjador per a garantir que es pu-
gui donar resposta a totes les necessitats alimentàries 
dels alumnes.»


7 Esmena 7
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 9


«9. Establir una planificació actualitzada i prioritzada 
de les actuacions en els equipaments educatius de Bar-
celona previstes en el Pla d’Equipaments educatius per 
tal d’executar-la a partir del curs 2015-2016.»


8 Esmena 8
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 10


«10. Elaborar una nova proposta de corresponsabilit-
zació de costos i de sosteniment i de places per a in-
fants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat 
municipal per al curs 2015-2016 que inclogui el com-
pliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de 
llars d’infants de qualitat, i la Llei d’educació de Cata-
lunya, el principi de suficiència financera i la subven-
ció de llars d’infants d’iniciativa social. Pel que fa a les 
escoles de música, acordar en el marc del grup de tre-
ball de la Comissió Mixta ja constituït a tal efecte una 
proposta organitzativa i de suport a les escoles de mú-
sica i dansa municipals per al 2015 que en faciliti l’ac-
cés i la seva sostenibilitat i executar la partida extra-
ordinària de fins a 5 M€ habilitada en els Pressupostos 
2015 per fer efectiu l’acord que s’assoleixi.»


9 Esmena 9
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Garantir la sostenibilitat econòmica del sistema 
de transport públic amb una aportació adequada a les 
necessitats del servei, així com accelerar els treballs 


per posar en marxa al més aviat possible els trams 
pendents de l’L9/L10 de la xarxa de metro de Barcelo-
na, especialment pel que fa a la posada en marxa dels 
trams i estacions que permetin la connexió dels barris 
de La Marina del Port i La Marina del Prat Vermell 
amb la resta de la xarxa de metro, i la connexió amb 
l’Aeroport de Barcelona - el Prat.»


10 Esmena 10
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 17


«17. Dotar amb recursos suficients al Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona que superin els dels exercicis 
anteriors pels projectes de rehabilitació de les façanes 
del barri de Canyelles, les reparacions i resolució de 
patologies estructurals del barri del Besòs i Maresme, 
i les subvencions de les convocatòries per a la rehabi-
litació de Barcelona i, també, dotar de recursos sufi-
cients a l’Incasòl per continuar amb les actuacions de 
remodelació del barri de Trinitat Nova.»


11 Esmena 11


De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 18


«18. Aportar aquest 2015 a l’Ajuntament de Barcelona 
4.185.000 €, per al pagament dels projectes que duu a 
terme aprovats en el marc de la Llei de barris.»


12 Esmena 12
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 19


«19. Assolir una inversió per habitant a la ciutat de Bar-
celona equiparada amb la inversió per habitant de la 
resta del territori de Catalunya.»


13 Esmena 13
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 20


«20. Fer efectiu el deute reconegut amb l’Ajuntament 
de Barcelona, en els termes del conveni subscrit entre 
la Generalitat i l’Ajuntament, d’acord amb les disponi-
bilitats de Tresoreria.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 116093)


A la Mesa del Parlament


Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la ciutat de Barcelona (tram. 
302-00281/10).


1 Esmena 1
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 18


18. Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 del to-
tal de deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de 
Barcelona per les inversions de la Llei de Barris que 
resten impagades i pel conjunt de programes i conve-
nis pendents de pagament (contracte programa, esco-
les bressol...), i aportar els recursos compromesos per 
la Llei de barris en la seva implementació a la Barce-
loneta i al Raval Sud, així com al Bon Pastor i a Baró 
de Viver.


2 Esmena 2
D’addició 
GP de Ciutadans


Al punt 20


20. Incloure en l’acord entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona el calendari de pagament del deute 
reconegut de 13,61 milions d’euros que la Generalitat 
deu a les empreses municipals de Barcelona, així com 
liquidar, abans de finalitzar la present legislatura, el 
deute de 170 M€ contret amb l’Ajuntament de Barce-
lona, i compensar el conjunt d’incompliments i des-


lleialtats financeres, per import d’uns altres 130 M€, 
acumulats amb l’Ajuntament de Barcelona, no incor-
rent-hi en el futur.


3 Esmena 3
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt


21. Informar en seu parlamentària sobre els acords 
adoptats a totes les reunions de la Comissió no perma-
nent de l’Ajuntament de Barcelona sobre el deute, així 
com fer arribar als grups parlamentaris tots els infor-
mes elaborats per aquesta Comissió.


4 Esmena 4
D’addició 
GP de Ciutadans


D’un nou punt 


22. Incorporar al portal de transparència de la Ge-
neralitat, en el termini màxim de quatre mesos des de 
l’aprovació de la present moció, un informe sobre el 
deute pendent de la Generalitat amb tots l’Ajuntament 
de Barcelona a data de 30 d’abril de 2015, incloent 
l’import total i el desglossament sobre les partides de 
deute següents:


– Inversions municipals
– Beques de menjadors
– Escoles bressol municipals
– Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
– Programes de formació ocupacional
– Programes municipals de cohesió social


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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PUNT 15 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana de Protecció 
Social
Tram. 302-00286/10


Presentació
GP ERC


Reg. 115734 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’Agèn-
cia Catalana de Protecció Social (tram. 300-00299/10).


Moció per a l’impuls de l’Agència  
de la protecció social de Catalunya


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Dissenyar, abans del proper 15 de juliol, un Pla di-
rector de la protecció social, que ha de constituir l’ins-
trument de planificació estratègica del model futur de 
gestió de les prestacions de la seguretat social. Aquest 
pla director ha de contemplar: 


a. La integració de totes les prestacions econòmiques 
orientades a la protecció social, la integració social i 
l’activació laboral que actualment són gestionades pels 
departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar i  Fa-
mília, Salut i Justícia, així com aquelles altres amb 
aquestes finalitats que poguessin ser creades per altres 
departaments de la Generalitat.


b. La capacitat de gestionar les prestacions amb aques-
tes finalitats d’altres administracions, entre d’altres, 
les prestacions per desocupació i les que són pròpies 
d’un sistema de seguretat social.


c. Els requeriments dels diferents acords i tractats in-
ternacionals en matèria de seguretat social.


d. La proposta d’estructura administrativa fruit de la 
reestructuració dels departaments de la Generalitat 
i, un cop aprovada la llei corresponent, esdevindrà 
l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb 
els termes que aquesta llei determini.


e. L’elaboració d’un informe sobre les contingències 
a preveure i les actuacions necessàries per a garantir 
l’exercici puntual dels drets dels beneficiaris amb perí-
odes de cotització a tercers països.


f. L’elaboració d’un informe sobre els costos de gestió 
de l’ACPS, els mitjans materials, en especial els sis-


temes tecnològics d’informació, els recursos humans 
necessaris i el finançament del conjunt de la política 
de protecció social.


g. L’elaboració d’un informe sobre el disseny del càlcul 
actuarial de la sostenibilitat de les polítiques de protec-
ció social i de la gestió financera dels fons de reserva, 
així com sobre la sostenibilitat a mig i llarg termini del 
sistema de Seguretat Social.


h. L’elaboració d’un informe sobre les excepcions en 
matèria de seguretat social que es vulguin introduir a 
la legislació de transitorietat jurídica, en la que es po-
drien introduir millores assumides al Pacte de Toledo, 
avui no realitzades, com la simplificació dels règims 
contributius, així com la supressió de la reforma del 
sistema de pensions empresa pel Govern de l’estat el 
desembre de 2013.


i. L’elaboració d’un informe sobre millores d’eficiència 
a introduir en el sistema de seguretat social tals com la 
integració de la gestió del conjunt de prestacions econò-
miques de prestació social, la integració dels diferents 
organismes de gestió de la seguretat social, la integra-
ció de la recaptació executiva en un organisme especi-
alitzat, una separació clara de les fonts de finançament 
de les diferents prestacions segons si són contributives 
o no ho són, l’articulació eficient entre els diferents or-
ganismes de protecció social, la creació de plataformes 
de gestió de dades compartides, entre d’altres.


2. Sol·licitar la afiliació o, subsidiàriament, l’associa-
ció a l’Associació Internacional de la Seguretat Soci-
al d’institucions que actualment gestionen la protecció 
social a Catalunya, així com, més endavant, s’haurà de 
fer amb l’Agència Catalana de Protecció Social quan 
aquesta sigui creada.


3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany 
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catala-
na de la Protecció Social, d’acord amb el que estableix 
la disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i adminis tratives. 
que, entre d’altres, regularà els següents aspectes: 


a. Els seus òrgans de govern i règim de gestió.


b. Les seves funcions bàsiques: la recaptació dels recur-
sos econòmics, el reconeixement i gestió de prestacions 
econòmiques i de serveis socials, la gestió financera i 
l’administració dels recursos humans i materials.


c. La integració de la gestió del conjunt de les prestaci-
ons econòmiques de protecció social i activació labo-
ral en un sol organisme.


d. La previsió de la futura assumpció de les competèn-
cies que actualment són exercides per l’administració 
de l’Estat.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC
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Esmenes presentades
Reg. 116091 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116091)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 302-00286/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1.h


«h) L’elaboració d’un informe sobre un nou model de 
la seguretat social que servirà de base per a una futura 
llei de la seguretat social catalana, que contempli as-


pectes com la simplificació dels règims contributius o 
la revisió de la reforma del sistema de pensions empre-
sa pel Govern de l’Estat el desembre del 2013.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany 
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catala-
na de Protecció Social, d’acord amb el que estableix 
la disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
que haurà d’assumir la integració de la gestió del con-
junt de les prestacions econòmiques de protecció soci-
al i activació laboral en un sol organisme i preveure la 
futura assumpció de competències que actualment són 
exercides per l’administració de l’Estat.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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PUNT 16 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
Tram. 302-00282/10


Presentació
GP C’s


Reg. 115692 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlamento


Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 139 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente moción subsiguiente a 
la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys (tram. 300-00302/10).


Moción


El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a


1. Garantizar que en los programas y servicios que se 
pongan en marcha para combatir el paro de personas 
de más de 45 años, las metodologías de intervención 
apuesten por: 


– Acompañamiento continuado, individualizado y per-
sonalizado por personal técnico con preparación espe-
cífica y experiencia con este colectivo.


– Activación de las personas en desempleo.


– Empoderamiento de las personas en desempleo.


2. Poner en marcha las medidas necesarias para ga-
rantizar una gestión coordinada e integrada de las po-
líticas sociales, de empleo, sanidad y vivienda para 
dar respuesta a las diferentes necesidades derivadas de 
la situación laboral, social, familiar y sanitaria de las 
personas que se encuentran en desempleo de larga du-
ración.


3. Garantizar una ejecución coordinada y concertada 
de los programas de empleo (orientación, acompaña-
miento, formación, intermediación, etc.) entre el SOC, 
Barcelona Activa y servicios locales de empleo para 
optimizar recursos y evitar ineficiencias y duplicida-
des entre las diferentes administraciones.


4. Reformar el sistema de la Renta Mínima de Inser-
ción para garantizar que sea un derecho subjetivo de 
las personas y que esté mejor orientado a la inserción 
laboral de las mismas, desde una óptica integral, per-
mitiendo la compatibilidad parcial con otros salarios o 


prestaciones según lo establecido en la normativa apli-
cable.


5. Aprovechar las oportunidades que brinda el Big Da-
ta para, dentro del marco legal establecido, mejorar 
la segmentación de colectivos para garantizar que las 
personas mayores de 45 años puedan tener un trata-
miento individualizado e itinerarios específicos.


6. Poner en marcha, en coordinación con las diferen-
tes administraciones públicas y departamentos de la 
Generalitat un programa de rehabilitación de edificios 
para la eficiencia energética que pueda generar empleo 
en el colectivo en paro de más de 45 años proveniente 
del sector de la construcción.


7. Definir e incorporar, en el marco del desarrollo del 
Plan más Industria y de la Estrategia Industrial de Ca-
taluña, medidas concretas que tengan en cuenta espe-
cíficamente las necesidades y las potencialidades de 
las personas de más de 45 años en desempleo que han 
salido del mercado laboral tras procesos de regulación 
de empleo en el sector industrial catalán.


8. Organizar, en coordinación con las diferentes admi-
nistraciones públicas y agentes sociales, de un «Salón 
del empleo Senior» para poner en contacto a empre-
sas que necesitan personal y personas desempleadas 
de más de 45 años que buscan trabajo.


9. Fomentar la participación de entidades y asocia-
ciones de personas en paro de más de 45 años en los 
espacios de participación del ámbito del empleo en lo 
relativo a este colectivo.


10. Incorporar un análisis del previsible impacto en el 
colectivo de personas desempleadas de más de 45 años 
en la definición y planificación de todos los programas 
de formación, empleo, orientación y acompañamiento.


11. Mejorar el sistema de evaluación de todos los pro-
gramas de formación, empleo, orientación y acompa-
ñamiento mediante la incorporación de indicadores 
cuantitativos y cualitativos referidos a la población 
de más de 45 años, incluyendo el efecto sustitución y 
comparativas con grupos de control (personas del mis-
mos colectivo que no participan en dichos programas).


12. Poner en marcha programas que permitan la crea-
ción de «equipos joven-senior» (equipos formados por 
persona/s joven/es y persona/s mayor/es de 45 años 
que trabajan juntos en la misma entidad, empresa o 
proyecto) con el objetivo de garantizar un intercambio 
recíproco de conocimientos, habilidades y experiencia 
que favorezca la contratación y el mantenimiento del 
puesto de trabajo de ambos colectivos. Para este obje-
tivo se garantizará la coordinación con las actuaciones 
enmarcadas en el Programa de Garantía Juvenil y en 
los programas de fomento del autoempleo y emprendi-
miento, entre otros.


13. Poner en marcha acciones y campañas de sensibi-
lización empresarial sobre el valor añadido que aporta 
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el empleo senior a las empresas y lucha contra los es-
tereotipos negativos que afectan a las personas en esta 
franja de edad.


14. Reforzar las labores de supervisión que corres-
ponden a la Generalitat de Catalunya para evitar dis-
criminaciones por motivo de edad en las ofertas de 
empleo.


15. Presentar en el Parlament de Catalunya, antes de 
acabar el actual período de sesiones, el contenido de-
tallado del Programa «Grans Actius» anunciado por el 
Conseller de Empresa y Empleo y cualquier otro pro-
grama o servicio que se ponga en marcha para comba-
tir el paro de las personas de más de 45 años.


Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2015


Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta GP C’s


Esmenes presentades
Reg. 116053, 116055, 116078, 116094 i 


116095 / Admissió a tràmit: Presidència 


del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116053)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la desocupació 
de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram. 
302-00282/10).


1 Esmena 1
De modificació 
GP Socialista


Al punt 1


«1. Garantizar que en los programas y servicios que se 
pongan en marcha para combatir el paro de personas 
de más de 45 años, las metodologías de intervención 
incluyan: [...]» 


2 Esmena 2
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 11 bis 


«11 bis. Desplegar un pla d’acreditació i qualificació 
professional específic, dotat amb recursos suficients, 
perquè les persones més grans de quaranta-cinc anys 
amb mancances de qualificació professional puguin 
accedir de manera continuada i permanent a un itine-


rari personalitzat de formació per acreditar la seva ex-
periència professional i/o qualificar-se per poder obte-
nir un lloc de treball.»


3 Esmena 3
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 11 ter 


«11 ter. Convocar plans de formació i treball específics 
per a persones majors de quaranta-cinc anys que els 
permetin formar-se i adquirir noves habilitats i com-
petències professionals en noves ocupacions demanda-
des.»


4 Esmena 4
D’addició 
GP Socialista


D’un nou punt 16


«16. Elaborar, conjuntament amb l’Estat, un pla de ju-
bilacions anticipades per a aquelles persones que no 
trobin feina i acreditin disponibilitat per treballar, una 
acumulada recerca activa de feina, i una certificació 
contrastada dels serveis públics d’ocupació.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 


Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 116055)


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front a la desocupació de les persones de més 
de quaranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).


1 Esmena 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


De supressió i addició a l’apartat 4


«4. Reformar el sistema Recuperar la universalitat de 
la Renta Mínima de Inserción para garantizar que sea 
un derecho subjetivo de las personas y que esté me-
jor orientado a la inserción laboral de las mismas, des-
de una óptica integral, permitiendo la compatibilidad 
parcial con otros salarios o prestaciones según lo es-
tablecido en la normativa aplicable, mentre no s’imple-
menti la Renda Garantida de Ciutadania.»
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2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 16


«16. Elaborar un pla específic per la contractació de 
persones aturades de llarga durada majors de 45 anys 
sense prestacions amb que pugui arribar a 30.000 
persones en el termini d’un any, i que incorpori, entre 
d’altres, les següents mesures: 


16.1. La convocatòria de subvencions per aquestes 
contractacions en funció de la durada dels contractes 
que serà, com a mínim, de 4 mesos. Per al seu finança-
ment, es promouran acords entre el SOC i les adminis-
tracions locals i supralocals.


16.2. La convocatòria d’ajudes i suport a l’autoocupa-
ció i a la creació d’empreses d’economia social i les re-
lacionades amb el medi ambient.


16.3. L’establiment de clàusules en les licitacions de la 
Generalitat on sigui valorat i ponderat el fet del treball 
qualificat de les empreses que optin a la licitació, com 
l’estabilitat en els contractes, les dades d’accidentabi-
litat i malalties o el manteniment salarial, entre d’al-
tres.»


3 Esmena 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 17


«17. Elaborar un pla de formació específic per a perso-
nes aturades de llarga durada majors de 45 anys, que 
pugui arribar a 5.000 persones i que contempli, entre 
d’altres, les següents mesures: 


17.1. Oferir beques d’assistència a les persones amb 
càrregues familiars i/o sense cap tipus de prestació o 
subsidi.


17.2. Assegurar la disponibilitat de formació ocupaci-
onal per tal que les persones que no disposin de les 
competències bàsiques definides per la Unió Europea 
puguin obtenir-les amb l’oferta de cursos del SOC.


17.3. Promoure acords i mesures que facin possible 
l’accés a la cultura en totes les seves expressions (tea-
tre, música, dansa, esport, etc.), de manera que es pu-
gui assegurar un percentatge mínim per a les persones 
aturades d’aquest col·lectiu en totes les activitats orga-
nitzades pels diferents nivells de l’administració o d’en-
titats amb participació pública.»


4 Esmena 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa


D’addició d’un nou apartat 18


«18. El Parlament de Catalunya es compromet a ga-
rantir que la llei de Renda Garantida de Ciutadania 
pugui quedar aprovada dins la present legislatura.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116078)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de quaranta-cinc 
anys (tram. 302-00282/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 4


«4. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mí-
nima d’inserció en el marc del debat de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre 
ambdós programes.»


2 Esmena 2
De supressió
GP de Convergència i Unió


Del punt 6


«6. Posar en funcionament, en coordinació amb les di-
ferents administracions públiques i departaments de la 
Generalitat un programa de rehabilitació d’edificis per 
a l’eficiència energètica que pugui generar ocupació en 
el col·lectiu aturat de més de 45 anys procedent del sec-
tor de la construcció.» 


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 7


«7. Dur a terme les mesures contemplades a l’Acord 
pel Diàleg Social Permanent adreçades a la creació 
d’ocupació de les persones majors de 45 anys.»
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4 Esmena 4
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 12


«12. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions La-
borals, l’impuls de mesures de sensibilització a les em-
preses sobre els beneficis del intercanvi recíproc de 
coneixements, habilitats i experiències entre persones 
“sèniors” i joves, amb l’objectiu de millorar la respec-
tiva ocupabilitat i augmentar el capital humà de les 
empreses.»


5 Esmena 5
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 14


«14. Continuar amb les tasques de supervisió que cor-
responguin a la Generalitat de Catalunya per estalviar 
discriminacions per motiu d’edat en les ofertes d’ocu-
pació.»


6 Esmena 6
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 15


«15. Informar al Parlament de Catalunya, abans d’aca-
bar l’actual període de sessions, el contingut detallat 
del Programa “Grans Actius” anunciat per Conseller 
d’Empresa i Ocupació i qualsevol altre programa o 
servei que es posi en marxa per combatre l’atur de les 
persones més grans de 45 anys.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116094)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«4. Instar el Govern de la Generalitat a valorar la re-
forma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mí-
nima d’inserció en el marc del debat de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, atesa la gran vinculació entre 
ambdós programes.»


2 Esmena 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«7. Dur a terme les mesures contemplades a l’Acord 
pel Diàleg Social Permanent adreçades a la creació 
d’ocupació de les persones majors de 45 anys.»


3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«12. Estudiar, en el marc del Consell de Relacions La-
borals, l’impuls de mesures de sensibilització a les em-
preses sobre els beneficis del intercanvi recíproc de 
coneixements, habilitats i experiències entre persones 
“sèniors” i joves, amb l’objectiu de millorar la respec-
tiva ocupabilitat i augmentar el capital humà de les 
empreses.»


4 Esmena 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


«15. Informar al Parlament de Catalunya, abans d’aca-
bar l’actual període de sessions, el contingut detallat 
del Programa “Grans Actius” anunciat per Conseller 
d’Empresa i Ocupació i qualsevol altre programa o 
servei que es posi en marxa per combatre l’atur de les 
persones més grans de 45 anys.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 116095)


A la Mesa del Parlamento


Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Rafael Luna Vi-
vas, diputado del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front a la desocupació de les persones de més de qua-
ranta-cinc anys (tram. 302-00282/10).
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1 Enmienda 1
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya


De un nuevo punto 16


«16. Introducir bonificaciones fiscales en el tramo au-
tonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para nuevos trabajadores mayores de 45 años 
para mejorar su renta a un menor coste para el emple-
ador.»


2 Enmienda 2
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya


De un nuevo punto 17


«17. Introducir bonificaciones en los impuestos cedidos 
totalmente a la Generalitat de Catalunya que gravan 
actos conducentes a la constitución de actividades em-
presariales y de auto ocupación a los emprendedores 
mayores de 45 años en situación de desempleo.»


3 Enmienda 3
De modificación
GP del Partit Popular de Catalunya


Del punto 8


«8. Organizar, en coordinación con las diferentes ad-
ministraciones públicas, sindicatos, cámaras de co-
mercio, asociaciones de empresarios y cooperativas y 
otros agentes sociales, de un “Salón del empleo Se-
nior” para poner en contacto a empresas que necesitan 
personal y personas desempleadas de más de 45 años 
que buscan trabajo.»


4 Enmienda 4
De adición
GP del Partit Popular de Catalunya


De un nuevo punto 18


«18. Incrementar los recursos destinados a las políti-
cas de empleo en el proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Generalitat para 2016.»


Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portavoz GP PPC Diputado GP PPC 
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PUNT 17 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la problemàtica del «sensellarisme»
Tram. 302-00283/10


Presentació
GP ICV-EUiA


Reg. 115693 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del 
«sensellarisme» (tram. 300-00303/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1) Impulsar de manera immediata, i en coordinació 
amb les entitats especialitzades de la societat civil, un 
recompte en l’àmbit de Catalunya per l’any 2015 de 
totes aquelles persones que no disposin d’un espai fí-
sic per viure o, en cas que en disposin, que aquest no 
reuneixi les condicions necessàries per desenvolupar 
les activitats normals de la vida privada i no en tin-
gui permís d’ús legal, seguint la metodologia emprada 
l’any 2011.


2) Constituir una plataforma amb la presència de les 
entitats del sector d’atenció a persones sense llar amb 
la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar infor-
mes, coordinar les accions entre administracions i en-
titats, i planificar serveis i recursos.


3) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sen-
sellarisme» al Pacte per a la Lluita contra la Pobresa.


Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015


Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 116074, 116084 i 116089 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 116074)


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-


pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellaris-
me» (tram. 302-00283/10).


1 Esmena 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya


Nou apartat 4


«4) Incrementar la dotació pressupostària del Pacte 
per a la Lluita contra la Pobresa, per poder implemen-
tar les mesures que s’inclouran en l’eix específic per a 
la eradicació del “sensellarisme” a que fa referència 
l’apartat 3.»


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 


Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 116084)


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellaris-
me» (tram. 302-00283/10).


1 Esmena 1
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


1) Impulsar de manera immediata, i en coordinació 
amb les entitats especialitzades de la societat civil i 
els ens locals, un recompte en l’àmbit de Catalunya per 
l’any 2015 de totes aquelles persones que no disposin 
de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que 
aquest sigui insegur o inadequat seguint la metodolo-
gia emprada per la European Federation of National 
Organizations working with the Homeless (FEANTSA). 
Aquest estudi s’actualitzarà cada 2 anys i podrà inclou-
re dades sobre els perfils de les persones afectades, tan 
a nivell d’origen de la problemàtica com, sobretot, dels 
recursos amb què són ateses, en cas d’existir. Incloure 
les tipologies ETHOS d’exclusió residencial en el siste-
ma estadístic català, tal com es recomana en el docu-
ment Confronting Homelessness.
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2 Esmena 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


2) Constituir una plataforma o una taula específica 
en l’àmbit del Grup de Treball contra la pobresa i per 
la inclusió social, amb la presència de les entitats del 
sector d’atenció a persones sense llar, els serveis so-
cials bàsics, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats 
municipalistes, amb la finalitat de promoure el debat i 
prendre mesures que vagin en la línia de lluitar contra 
el sensellarisme, en la coordinació de les accions en-
tre les administracions i les entitats així com suggerir 
l’elaboració d’informes.


3 Esmena 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya


3) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sen-
sellarisme» al Pacte per a la Lluita contra la Pobresa i, 
en el supòsit que aquest no es concreti abans de finals 
del 2015, impulsar un pla d’actuació contra el sense-
llarisme que impliqui el conjunt d’administracions i 
entitats públiques.


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116089)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la problemàtica del «sensellaris-
me» (tram. 302-00283/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Elaborar, en el marc del Pla territorial sectorial 
d’habitatge de Catalunya, l’informe relatiu a la pobla-
ció mal allotjada en coordinació amb les entitats es-
pecialitzades de la societat civil i els ens locals, que 
incorpori un recompte en l’àmbit de Catalunya per a 
l’any 2015 de totes les persones que no disposin d’un 
espai físic per viure de sostre o habitatge o, en cas que 
en disposin, que aquest no reuneixi les condicions ne-
cessàries per desenvolupar les activitats normals de la 
vida privada i no en tingui permís d’ús legal, seguint 
la metodologia emprada l’any 2011 per la European 
Federation of National Organizations working with the 
Homeless (FEANTSA). Aquest estudi inclourà les tipo-
logies ETHOS d’exclusió residencial en el sistema es-
tadístic català.»


2 Esmena 2
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Promoure una taula específica en l’àmbit del Grup 
de Treball de lluita contra la pobresa i per la inclu-
sió social, amb la presència de les entitats del sector 
d’atenció a les persones sense llar, els serveis socials 
bàsics, l’Ajuntament de Barcelona i les entitats muni-
cipalistes, amb la finalitat de promoure el debat i pren-
dre mesures que vagin en la línia de lluitar contra el 
sensellarisme.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Impulsar un conjunt de mesures per l’eradicació 
del sensellarisme en el marc del pla de lluita contra la 
pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 
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PUNT 18 | DEBAT I VOTACIÓ


Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de mesures d’acció 
positiva a favor del col·lectiu de joves extu-
telats
Tram. 302-00285/10


Presentació
GP ERC


Reg. 115733 / Admissió a tràmit: 


Presidència del Parlament, 04.05.2015


A la Mesa del Parlament


Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor 
del col·lectiu de joves extutelats (tram. 300-00300/10).


Moció


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


1. Donar compliment, en el present exercici pressu-
postari, la modificació del punt 2 bis de l’article 19 de 
la Llei 13/2006, que estableix que els i les joves que 
compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2 
d’aquest article, excepte el d’haver estat tutelats durant 
un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la 
prestació temporal limitada a una durada de 6 mesos. 
El Govern allargarà aquesta prestació fins als 12 me-
sos en l’exercici pressupostari del 2016.


2. Implementar, pel proper exercici pressupostari, una 
pròrroga de la prestació econòmica per a joves extute-
lats reconeguda a la Llei 13/2006 i regulada al Decret 
123/2007, de 29 de maig pel temps que sigui necessari (i 
degudament justificat) no superant els 18 mesos addicio-
nals en els casos en què es requereixi per garantir la fina-
lització de l’itinerari formatiu iniciat pel jove, tot donant 
continuïtat al seguiment del pla de treball del jove.


3. Crear, en el termini de sis mesos, d’una taula de tre-
ball interdepartamental permanent entre els departa-
ments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupa-
ció, Benestar i Família i Ensenyament. Aquesta taula 
tindrà l’objectiu d’analitzar i implementar propostes 
de millora dels itineraris dels joves extutelats i establir 
un sistema de beques formatives per a joves sense ac-
cés a prestació econòmica.


4. Instar al Govern de l’Estat a possibilitar l’accés de 
tot el col·lectiu de joves ex tutelats/tutelades al progra-
ma de Garantia Juvenil, reclamant que se’ls excepcio-
ni del requisit de tenir permís de treball, ja que han 
estat tutelats/tutelades des de l’Administració.


En qualsevol cas, tots els joves extutelats que ho re-
quereixin seran atesos pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya a fi d’obtenir un itinerari personalitzat d’inserció 
i d’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral.


5. Avaluar, cada 2 anys, l’impacte que tenen les polí-
tiques públiques per afavorir l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats dels joves extutelats. Aquesta avaluació 
es complementarà amb enquestes als joves i les joves 
per conèixer el grau d’aprofitament i valoració dels re-
cursos existents i les necessitats a cobrir i es presenta-
rà al Parlament de Catalunya.


6. Reforçar l’acció preventiva i el desenvolupament de 
la xarxa social i l’autonomia personal en el treball amb 
els adolescents i joves abans de la majoria d’edat, 
amb l’objectiu de fer-los més partícips del seu propi 
procés d’emancipació; i, en aquest sentit, articular de 
forma sistemàtica un suport als professionals que tre-
ballen amb aquests joves pel que fa al treball de la ges-
tió de les emocions.


7. Potenciar la figura dels referents únics dels joves ex-
tutelats que els acompanyen fins a la seva emancipa-
ció. Aquests referents hauran de fer un informe semes-
tral de l’evolució educativa, laboral i social dels i les 
joves. Els informes anteriors constituiran una de les ba-
ses a partir de les quals s’avaluarà l’impacte de les po-
lítiques públiques en el col·lectiu.


8. Incorporar en els programes existents l’acció pre-
ventiva per treballar la igualtat de gènere un cop asso-
lida la majoria d’edat amb especial incís en la situació 
d’aquelles joves que són mares o ho seran propera-
ment. També s’inclouran accions especifiques d’acom-
panyament, en la línia de parentalitat positiva, a elles 
i als seus fills i filles. També s’assegurarà la formació 
afectivo-sexual que incorpori el treball en igualtat de 
gènere i prevenció de violència en els centres residen-
cials d’acció educativa.


9. Diversificar l’oferta de serveis per tal que arribi a 
més joves que surten del sistema de protecció. Creació 
de programes per donar resposta efectiva a les necessi-
tats dels joves extutelats amb problemes de salut men-
tal i discapacitats.


10. Promoure activitats en l’àmbit de l’educació en el 
lleure amb l’objectiu d’ampliar l’entorn social d’aquest 
col·lectiu de joves, especialment de cara als mesos 
d’estiu i adreçat als qui tenen més de 18 anys tot con-
siderant l’acompanyament específic que reque reixen.


11. Garantir que tots els joves tutelats d’entre 16 i 18 
pels qui es considera necessari iniciar un procés de 
desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tin-
dran accés a un recurs d’habitatge.


12. Realitzar totes les actuacions necessàries davant 
l’Administració de l’Estat per tal que tots els joves tu-
telats per la Generalitat tinguin regularitzada la seva 
situació administrativa amb un permís de residència 
i treball abans de deixar de ser tutelats per la Genera-
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litat. Així mateix, emprendre totes les actuacions ne-
cessàries davant l’Administració de l’Estat per tal que 
tots els joves ex-tutelats per la Generalitat mantinguin 
regularitzada la seva situació administrativa amb un 
permís de treball i residència.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC


Esmenes presentades
Reg. 116054, 116090 i 116092 / Admissió a 


tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2015


Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 116054)


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del col-
lectiu de joves extutelats (tram. 302-00285/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP Socialista


Del punt 2


«2. Implementar, en el present exercici pressupostari, 
una pròrroga de la prestació econòmica per a joves ex-
tutelats [...].»


2 Esmena 2
De modificació
GP Socialista


Del punt 3


«3. Crear, en el termini de tres mesos, d’una taula de 
treball interdepartamental permanent entre els depar-
taments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocu-
pació, Benestar i Família i Ensenyament [...].»


3 Esmena 3
D’addició
GP Socialista


Al punt 6


«6. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, les me-
sures necessàries per reforçar l’acció preventiva [...].»


4 Esmena 4
D’addició
GP Socialista


Al punt 11


«11. Garantir que tots els joves tutelats d’entre 16 i 18 
pels qui es considera necessari iniciar un procés de 
desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tin-
dran accés a un recurs d’habitatge garantint la presèn-
cia d’un educador social de manera permanent i d’un 
equip educatiu.»


5 Esmena 5
D’addició
GP Socialista


D’un nou punt 13. Nova redacció


«13. Incidir en la inclusió dels joves extutelats en l’en-
senyament reglat obligatori i postobligatori com a via 
generadora de millors oportunitats, garantint la conti-
nuïtat, entre altres mesures, dels programes de quali-
ficació professional inicial (PQPI) per a col·lectius de 
joves en situació de vulnerabilitat.»


Palau del Parlament, 4 de maig de 2015


Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 


Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 116090)


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’aplicació de mesures d’acció 
positiva a favor del col·lectiu de joves extutelats (tram. 
302-00285/10).


1 Esmena 1
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 1


«1. Donar compliment, en el present exercici pressu-
postari, la modificació del punt 2 bis de l’article 19 de 
la Llei 13/2006, que estableix que els i les joves que 
compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2 
d’aquest article, excepte el d’haver estat tutelats durant 
un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la 
prestació temporal limitada a una durada de 6 mesos. 
El Govern allargarà aquesta prestació fins als 9 mesos 
en l’exercici pressupostari del 2016.»
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2 Esmena 2
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 2


«2. Valorar i si s’escau implementar, pel proper exer-
cici pressupostari, una pròrroga de la prestació eco-
nòmica per a joves extutelats reconeguda a la Llei 
13/2006 i regulada al Decret 123/2007, de 29 de maig 
pel temps que sigui necessari (i degudament justificat) 
no superant els 18 mesos addicionals en els casos en 
què es requereixi per garantir la finalització de l’itine-
rari formatiu iniciat pel jove, tot donant continuïtat al 
seguiment del pla de treball del jove.»


3 Esmena 3
De modificació
GP de Convergència i Unió


Del punt 3


«3. Crear, en el termini de sis mesos, un grup de tre-
ball operatiu dins la Taula Nacional d’Infància, que 
inclogui els departaments d’Economia i Coneixement, 
Empresa i Ocupació, Benestar i Família i Ensenya-
ment. Aquest grup de treball tindrà l’objectiu d’analit-
zar i implementar propostes de millora dels itineraris 
dels joves extutelats i establir un sistema de beques 
formatives per a joves sense accés a prestació econò-
mica.»


4 Esmena 4
D’addició
GP de Convergència i Unió


Del punt 11


«11. Garantir, amb els recursos existents, que tots els 
joves tutelats d’entre 16 i 18 pels qui es considera ne-


cessari iniciar un procés de desinternament progressiu 
fins a la majoria d’edat tindran accés a un recurs d’ha-
bitatge.»


Palau del Parlament, 6 de maig de 2015


Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU


Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 116092)


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor del 
col·lectiu de joves extutelats (tram. 302-00285/10).


1 Esmena 1
De supressió i addició 
GP de Ciutadans


Al punt 5


5. Avaluar, cada 2 anys, de forma anual, l’impacte que 
tenen les polítiques públiques per afavorir l’autono-
mia i la igualtat d’oportunitats dels joves ex tutelats. 
Aquesta avaluació es complementarà amb enquestes 
als joves i les joves per conèixer el grau d’aprofitament 
i valoració dels recursos existents i les necessitats a 
cobrir i es presentarà al Parlament de Catalunya.


Palau del Parlament, 5 de maig de 2015


Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, GP de C’s
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