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Reglament del Parlament 

Article 77. Estatut del cap de l’oposició 

“1. És cap de l’oposició el diputat que exerceix la presidència del grup parlamentari de 

l’oposició amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si s’escau, es resol a favor 

del grup que hagi obtingut més vots a les eleccions.  

“2. El president del Parlament declara la condició de cap de l’oposició per mitjà d’una 

resolució. 

“3. La condició de cap de l’oposició es perd per les causes següents:  

“a) Per finiment de la legislatura.  

“b) Per la pèrdua de la condició de diputat o per la suspensió dels drets i deures 

parlamentaris.  

“c) Per la pèrdua de la condició de president del grup parlamentari.  

“4. Són atribucions del cap de l’oposició, sens perjudici de les que li corresponen com 

a diputat:  

“a) Ésser consultat, a iniciativa del president de la Generalitat, sobre els afers de més 

importància per a Catalunya.  

“b) Proposar millores de l’acció de govern.  

“5. El cap de l’oposició, sens perjudici dels drets que li corresponen com a diputat, té 

els drets següents:  

“a) Rebre el tractament d’honorable senyor o honorable senyora.  

“b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als 

expresidents de la Generalitat.  

“c) Percebre les retribucions que determini el Parlament amb càrrec al seu pressupost.  

“d) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a exercir les seves 

atribucions, dels quals mitjans l’ha de proveir el Parlament.”  
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