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Article 60. Comissió del Reglament
1. La Comissió del Reglament elabora i reforma el Reglament del Parlament i
té la condició de comissió legislativa.
2. La Comissió del Reglament és formada pel president del Parlament, que la
presideix, pels altres membres de la Mesa i pels representants designats
pels grups, tenint en compte la proporcionalitat que estableix l’article 48.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Reformes del Reglament
Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel procediment
establert pels articles 126 i 127, sense la intervenció del Govern.
Especialitats del procediment legislatiu
APARTAT PRIMER
Els projectes i les proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya
Article 126. Ponència redactora
1. Amb relació al desenvolupament bàsic del que estableix l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, la Mesa del Parlament, sens perjudici del règim general de la iniciativa legislativa
establert per l’article 109, d’acord amb la Junta de Portaveus i amb la iniciativa prèvia de dos
grups parlamentaris o d’una cinquena part dels diputats, pot decidir que en aquestes matèries
la iniciativa parlamentària sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris. Amb aquesta
finalitat, la comissió que designi la Mesa del Parlament ha de constituir una ponència, amb
representació de tots els grups parlamentaris, perquè elabori el text de la proposició de llei en
el termini de tres mesos, al terme del qual s’entén que decau l’encàrrec, llevat d’una pròrroga
atorgada expressament. Per a publicar la proposició, se segueix el que disposa l’article 112.
2. El text elaborat per la ponència a què es refereix l’apartat 1 es tramita pel procediment
legislatiu comú. Les proposicions de llei elaborades seguint aquest procediment s’han de
sotmetre al debat establert per l’article 114 i, si són signades per tots els grups parlamentaris,
no poden ésser objecte d’esmenes a la totalitat. La presentació de la proposició de llei ha
d’ésser feta pel diputat designat per la ponència.
Article 127. Aprovació
1. L’aprovació dels projectes i les proposicions de llei de desenvolupament bàsic dels
preceptes de l’Estatut, si aquest no ho estableix altrament, requereix el vot favorable de la
majoria absoluta en una votació final sobre el conjunt del text. La votació ha d’ésser anunciada
amb antelació pel president del Parlament. Si no s’aconsegueix la majoria absoluta, el projecte
ha d’ésser tornat a la comissió. La Mesa del Parlament ha d’obrir un termini de set dies perquè
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els grups parlamentaris puguin presentar noves esmenes al conjunt del text. La comissió ha
d’emetre un nou dictamen en el termini d’un mes.
2. El debat sobre el nou dictamen de la comissió s’ha d’ajustar a les normes que regulen els
debats de totalitat. Si en la votació s’aconsegueix el vot favorable de la majoria absoluta, es
considera aprovat i, si no, definitivament rebutjat.
3. La modificació i la derogació de les lleis a què es refereix l’article 126.1 poden ésser
tramitades seguint el procediment especial indicat per aquest precepte i, en tots els
casos, els projectes i les proposicions de llei de modificació i de derogació requereixen
l’aprovació per majoria absoluta en una votació final.
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