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REGULACIÓ  DE LA MOCIÓ DE CENSURA 

Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern: 

Article 43. Moció de censura  

1. La moció de censura ha d’ésser proposada com a mínim per una cinquena part dels 
diputats o per dos grups parlamentaris i ha d’incloure un candidat o candidata a la 

presidència de la Generalitat, que ha d’haver acceptat la candidatura.  

2. Tan bon punt hagi estat presentada una moció de censura, la presidència del 

Parlament ho ha de comunicar a la presidència de la Generalitat.  

3. El debat d’una moció de censura s’ha de convocar per al cap de cinc dies d’haver 
estat presentada, comptats a partir de l’endemà de la presentació. El debat i la 

votació es tenen d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament. Durant el 
debat, el candidat o candidata proposat per a la presidència de la Generalitat ha 

d’exposar el seu programa de govern.  

4. Els signataris d’una moció de censura la poden retirar en qualsevol moment.  

5. Una moció de censura es considera aprovada si la voten afirmativament la majoria 

absoluta dels diputats.  

6. Si una moció de censura és aprovada, el president o presidenta de la Generalitat i 

els membres del Govern cessen automàticament en el càrrec i s’entén que el candidat 
o candidata proposat pels signataris de la moció és investit com a nou president o 
presidenta de la Generalitat, el qual, d’acord amb l’article 5, ha d’ésser nomenat pel 

rei o reina.  

7. No es pot presentar cap moció de censura dins el mateix període de sessions en 

què ja se n’ha debatuda una. En tot cas, els signataris d’una moció de censura que 
hagi estat rebutjada o que hagi estat retirada no en poden presentar cap més durant 
el període de sessions següent. 

 
 

Reglament del Parlament: 
 

La responsabilitat política de la presidència de la Generalitat i del Govern  
 

Article 151. Responsabilitat política  

El Parlament pot exigir la responsabilitat política del president de la Generalitat i del 

Govern per mitjà de la moció de censura i de la qüestió de confiança. 

  

Article 152. Moció de censura  

1. La moció de censura ha d’ésser motivada i ha d’incloure un candidat a la 
presidència de la Generalitat, que ha d’haver acceptat la candidatura. La Mesa del 

Parlament qualifica la moció de censura d’acord amb els requisits establerts per la 
legislació vigent i per aquest reglament. Un cop admesa a tràmit, el president del 

Parlament ho ha de comunicar al president de la Generalitat i als portaveus dels grups 
parlamentaris.  



 
 
 
 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

2. El president del Parlament convoca el Ple amb l’única finalitat de debatre i de 
votar la moció de censura.  
 

3. El debat s’inicia amb la defensa de la moció de censura, que fa, durant trenta 

minuts, un dels diputats signants de la moció; després, durant trenta minuts, pot 
intervenir el Govern. A continuació, sense limitació de temps, pot intervenir el 
candidat proposat per a la presidència de la Generalitat, amb la finalitat d’exposar el 

programa polític del govern que pretén formar.  
 

4. Després de la suspensió establerta per la presidència, que no pot ésser superior 
a les vint-i-quatre hores, pot intervenir un representant de cadascun dels grups 

parlamentaris, durant trenta minuts cadascun d’ells.  
 

5. El candidat proposat, el president de la Generalitat i els membres del Govern 
poden parlar tantes vegades com ho demanin. Si responen individualment a un dels 
representants dels grups que han intervingut, aquest té dret a un torn de rèplica d’un 

temps igual a l’emprat per aquells. Si responen de manera global als representants 
dels grups, cadascun d’aquests només té dret a una rèplica, d’un temps igual a 

l’emprat per aquells.  
 

6. Si la resposta a una rèplica comporta que algun grup contrarepliqui, aquest 
disposa d’un torn únic, no superior a cinc minuts. 

  

7. Els grups parlamentaris poden dividir llurs torns d’intervenció.  
 

  8. La presidència del Parlament ha d’anunciar prèviament l’hora de la votació de la  

moció, que s’ha de fer al cap de cinc dies d’haver estat presentada la moció originària 
al Registre General del Parlament. 

 
Estatut d’autonomia de Catalunya: 

Article 67.7 

El president o presidenta de la Generalitat cessa per renovació del Parlament a 
conseqüència d’unes eleccions, per aprovació d’una moció de censura o denegació 

d’una qüestió de confiança, per defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, 
física o mental, reconeguda pel Parlament, que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, i 

per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs 
públics. 

Article 75. Dissolució anticipada del Parlament  

El president o presidenta de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Govern i 

sota la seva exclusiva responsabilitat, pot dissoldre el Parlament. Aquesta facultat 

no pot ésser exercida quan estigui en tràmit una moció de censura i tampoc si no 

ha transcorregut un any com a mínim des de la darrera dissolució per aquest 

procediment. El decret de dissolució ha d’establir la convocatòria de noves 

eleccions, que han de tenir lloc entre els quaranta i els seixanta dies següents a 

la data de publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 


