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La diputació permanent: Funcions i regulació 
La diputació permanent és regulada a l’estatut d’autonomia de Catalunya i al 
reglament del Parlament. 

Regulació a l’estatut 

“El Parlament té una diputació permanent, presidida pel president o presidenta 
del Parlament i integrada pel nombre de diputats que el reglament del Parlament 
determini, en proporció a la representació de cada grup parlamentari. La 
diputació permanent vetlla pels poders del Parlament quan aquest no és reunit en 
els períodes entre sessions, quan ha finit el mandat parlamentari i quan ha estat 
dissolt. En cas de finiment de la legislatura o de dissolució del Parlament, el 
mandat dels diputats que integren la diputació permanent és prorrogat fins a la 
constitució del nou Parlament.” 

(Punt 4 de l’article 59, sobre l’organització i el funcionament del Parlament) 

“El Parlament es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de sessions fixats 
pel reglament. El Parlament es pot reunir en sessions extraordinàries fora dels 
períodes ordinaris de sessions. Les sessions extraordinàries del Parlament són 
convocades pel seu president o presidenta per acord de la diputació permanent, a 
proposta de tres grups parlamentaris o d’una quarta part dels diputats, o a petició 
de grups parlamentaris o de diputats que en representin la majoria absoluta. El 
Parlament també es reuneix en sessió extraordinària a petició del president o 
presidenta de la Generalitat. Les sessions extraordinàries es convoquen amb un 
ordre del dia determinat i s’aixequen després d’haver-lo exhaurit.” 

(Punt 1 de l’article 60, sobre el règim de les reunions i les sessions del Parlament) 

Regulació al reglament 

Al reglament, està regulada específicament als articles 73, 74 i 75, i a d’altres 
que hi al·ludeixen: 

“Article 73. Composició  

“1.La diputació permanent es compon de vint-i-tres diputats designats i nomenats 
pel procediment establert per l’article 48, en la proporcionalitat determinada pel 
dit article.  

“2.Els grups parlamentaris que, d’acord amb el que estableix l’apartat 1, no 
tinguin representació en la diputació permanent hi poden assistir amb veu però 
sense vot quan la diputació permanent es reuneixi en els períodes entre sessions.  

“3.La mesa de la diputació permanent es compon d’un president, que és el del 
Parlament, de dos vicepresidents i de dos secretaris, votats pel mateix sistema 
establert per a l’elecció de la mesa del Parlament, adaptat, però, al nombre de 
llocs a proveir. Una vegada elegida, la composició de la mesa es comunica al ple 
del Parlament.  

“4.Cap diputat membre del govern no pot ésser membre de la diputació 
permanent. 



 

 

“Article 74. Funcions  

“1.La diputació permanent, quan el Parlament no és reunit en els períodes entre 
sessions, vetlla pels poders de la cambra i pot convocar el Parlament per acord de 
la majoria absoluta dels seus membres.  

“2.Un cop expirat el mandat parlamentari o un cop dissolt el Parlament, i mentre 
no es constitueix el nou, la diputació permanent té exclusivament les 
competències següents:  

“a) Entendre en tot el que fa referència a la inviolabilitat parlamentària.  

“b) Conèixer la delegació temporal de les funcions executives del president de la 
Generalitat en un dels membres del govern.  

“c) Acordar la compareixença del govern per a informar sobre les actuacions 
d’aquest en relació amb fets d’importància especial succeïts després de la 
dissolució del Parlament.  

“d) Exercir el control dels decrets llei i de la legislació delegada.  

“e) Autoritzar, a petició del govern, per la majoria absoluta dels seus membres, 
suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, per raó d’urgència i de necessitat 
justificada, si ho exigeix la conservació de l’ordre, una calamitat pública o una 
necessitat financera urgent d’una altra naturalesa.  

“f) Exercir les facultats parlamentàries en matèria de constitucionalitat i conflictes 
de competència.  

“g) Tramitar les propostes de resolució presentades en relació amb fets 
d’importància especial succeïts després de la dissolució del Parlament, o un cop 
expirat el mandat parlamentari, en els termes dels articles 164 i 165, en allò que 
hi sigui aplicable.  

“3.En el supòsit a què fa referència l’apartat 2, correspon a la mesa de la 
diputació permanent adoptar les mesures necessàries per a la gestió 
administrativa, econòmica i pressupostària del Parlament.  

“4.La diputació permanent compleix qualsevol altra funció que li encomanen 
aquest reglament o les lleis.  

“5.La diputació permanent, un cop constituït el Parlament de la nova legislatura i 
en la primera sessió plenària que es té després del debat d’investidura, dóna 
compte al ple del Parlament de les decisions adoptades i dels afers tractats en el 
període entre legislatures. 

“Article 75. Normes de funcionament  

“1.La diputació permanent és convocada pel president, a iniciativa pròpia o bé a 
petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels seus membres.  

“2.Si, d’acord amb el que disposa l’article 77.2, els grups parlamentaris proposen 
la convocatòria del ple en sessió extraordinària, el president ha de convocar 
necessàriament la diputació permanent perquè decideixi sobre aquesta qüestió.  

“3.L’ordre del dia de la diputació permanent és acordat pel president del 
Parlament i els representants dels grups parlamentaris en la diputació permanent.  

“4.La designació i el nomenament dels membres de la diputació permanent es fan 
mitjançant un escrit adreçat al president del Parlament; les substitucions sempre 
tenen caràcter permanent.  

“5.El sistema de debat i votació en les sessions de la diputació permanent és el 



 

 

que aquest reglament fixa per a les sessions plenàries. 

“6.Els membres del govern poden assistir a les sessions de la diputació 
permanent amb veu però sense vot. Els membres del Parlament que no ho són de 
la diputació permanent poden assistir a les sessions d’aquesta sense veu ni vot.  

“7.Les sessions de la diputació permanent són públiques, llevat que per majoria 
de dos terços s’acordi que la sessió sigui secreta.” 

 “Article 77.Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les sessions 
extraordinàries 

“1.El Parlament es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de sessions, de 
l’1 de setembre al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de julio. 

“2.El Parlament es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions 
extraordinàries són les que es fan fora dels períodes de sessions; són convocades 
pel president del Parlament, per acord de la diputació permanent, a proposta de 
tres grups parlamentaris o de la quarta part dels diputats, o bé a petició de grups 
parlamentaris o de membres que en representin la majoria absoluta. També es 
reuneix en sessió extraordinària a petició del president de la Generalitat. L’acord 
o la petició ha de proposar un ordre del dia per a la sessió extraordinària 
sol·licitada. 

“3.La convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les sessions extraordinàries, tant 
de les comissions com del Ple, s’han de fer d’acord amb el que aquest reglament 
estableix per a les sessions ordinàries del Ple. 

“4.En l’ordre del dia de la sessió plenària extraordinària, s’han d’incloure 
necessàriament els procediments o les tramitacions que figuren en la petició de la 
presidència de la Generalitat, els acordats per la diputació permanent o els que 
tenen el suport dels grups parlamentaris o del nombre de membres que 
estableixen imperativament lleis específiques per a procediments concrets.” 

“Article 155”, sobre el control i la validació dels decrets llei 

“1.El debat i la votació sobre la validació o derogació d’un decret llei, de 
conformitat amb l’estatut d’autonomia, s’ha de fer en el ple del Parlament o en la 
diputació permanent, en el termini de trenta dies a partir que hagi estat 
promulgat. La inclusió d’un decret llei en l’ordre del dia d’una sessió es pot fer tan 
aviat com hagi estat publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’”. 

 “5.La diputació permanent pot tramitar com a projectes de llei pel procediment 
d’urgència els decrets llei que el govern dicti en els períodes entre legislatures.  

“Article 169. Compareixences del president de la Generalitat” 

“1.El president de la Generalitat, a petició pròpia o per acord de la majoria, 
compareix davant el ple del Parlament o de la diputació permanent. També pot 
comparèixer, a petició pròpia, davant una comissió parlamentària.  

“La compareixença s’ha de substanciar en el termini improrrogable d’un mes a 
partir de l’adopció de l’acord o de la sol·licitud corresponent.  
 “El president de la Generalitat pot comparèixer davant la diputació permanent 
assistit de càrrecs, funcionaris i personal del govern, i pot sol·licitar que hi 
intervinguin.” 
“Article 102. Caducitat per finiment de la legislatura 
“1.A la fi de cada legislatura caduquen tots els tràmits parlamentaris pendents 
d’examen i de resolució pel Parlament, llevat dels tràmits la continuïtat dels quals 
estableixen lleis específiques i dels tràmits que ha de conèixer la diputació 
permanent, d’acord amb el reglament i amb les lleis.” 


