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REGULACIÓ DE LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Llei de la presidència de la Generalitat i del Govern:
Article 44. Qüestió de confiança
1. El president o presidenta de la Generalitat, havent-ho deliberat prèviament el
Govern, pot plantejar al Parlament una qüestió de confiança sobre el seu
programa, sobre una declaració de política general o sobre una decisió de
transcendència excepcional.
2. El debat i la votació d’una qüestió de confiança es tenen d’acord amb el que
estableix el Reglament del Parlament. En tot cas, la votació no es pot fer fins al
cap de vint-i-quatre hores, com a mínim, d’haver estat presentada la qüestió de
confiança.
3. Si en la votació d’una qüestió de confiança el president o presidenta de la
Generalitat obté la majoria simple dels vots emesos, s’entén que la confiança li
ha estat atorgada. Si el Parlament li denega la confiança, el president o
presidenta de la Generalitat cessa en el càrrec i el Parlament ha d’elegir un nou
president o presidenta de la Generalitat, de conformitat amb l’article 4 (article
sobre l’elecció del president o presidenta de la Generalitat*).
*Article 4. Elecció
1. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus
membres, segons el que estableixen l’Estatut, el Reglament del Parlament i aquesta llei.
2. Dins els deu dies següents a la constitució de la legislatura, o dins els deu dies
següents al fet causant d’un dels altres supòsits en què escaigui l’elecció, el president o
presidenta del Parlament, un cop consultats els representants dels partits i grups
polítics amb representació parlamentària, ha de proposar al Ple un candidat o candidata
a la presidència de la Generalitat.
3. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de govern i
sol·licita la confiança de la cambra. Després d’un debat sobre el programa presentat, es
procedeix a la votació. Perquè el candidat o candidata resulti investit, ha d’obtenir els
vots de la majoria absoluta. La investidura comporta l’aprovació del programa de
govern.
4. Si el candidat o candidata no aconsegueix la majoria absoluta, es pot sotmetre, dos
dies després, a un segon debat i a una segona votació, en què bastarà la majoria
simple.
5. Si en la segona votació el candidat o candidata tampoc no és elegit, es tramita una
nova proposta, segons el procediment regulat pels apartats 2, 3 i 4, i així
successivament.
6. Si un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura cap
candidat o candidata no ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament i el
president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca eleccions de manera
immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de la
convocatòria.
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Reglament del Parlament:
Article 150. Qüestió de confiança
1. La qüestió de confiança s’ha de presentar mitjançant un escrit motivat i ha
d’anar acompanyada del certificat corresponent del Govern.
2. Una vegada admesa a tràmit per la Mesa, el president del Parlament ho ha
de comunicar als portaveus dels grups parlamentaris i convocar el Ple amb
l’única finalitat de debatre i votar la qüestió de confiança.
3. El debat de la qüestió de confiança es té d’acord amb el procediment
establert per l’article 146 (article sobre el debat d’investidura**) per al debat
d’investidura, amb el benentès que les intervencions fixades per al candidat
corresponen al president de la Generalitat i als membres del Govern a qui
aquell ho encomani.
4. Una vegada finit el debat, la qüestió de confiança se sotmet a votació;
prèviament, la presidència n’ha d’haver anunciat l’hora.
**Article 146. Debat d’investidura
1. La sessió d’investidura del president de la Generalitat comença amb la lectura, feta per un dels
secretaris, de la resolució del president del Parlament en què proposa un candidat a la presidència.
A continuació, el candidat presenta, sense limitació de temps, el programa de govern i sol·licita la
confiança del Ple. Llevat que el president del Parlament consideri oportú de suspendre la sessió
durant un temps no superior a les vint-i-quatre hores, hi intervé després un representant de cada
grup parlamentari, durant trenta minuts cadascun d’ells.
2. El candidat pot fer ús de la paraula tantes vegades com ho demani. Quan respon individualment
a un dels diputats que han intervingut, aquest té dret a una rèplica d’un temps igual a l’emprat pel
candidat. Si el candidat respon d’una manera global als representants dels grups, cadascun
d’aquests només té dret a una rèplica, d’un temps igual a l’emprat pel candidat.
3. Si la resposta a una rèplica comporta que algun grup contrarepliqui, aquest disposa d’un torn
únic, no superior als cinc minuts.

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.
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