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Regulació de la tramitació del Projecte de llei de 

pressupostos segons el Reglament del Parlament 

  
 

Article 131. Presentació i tramitació 

1. La tramitació del projecte de llei de pressupostos es fa pel procediment que 
estableix aquesta subsecció i, supletòriament, s’hi aplica el procediment legislatiu 

comú. 

2. El projecte de llei de pressupostos té preferència en la tramitació respecte als 

altres treballs parlamentaris. 

3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de 

pressupostos, ha d’obrir dos períodes d’esmenes que s’inicien el mateix dia; un 
període, d’una durada no inferior a deu dies naturals, per a presentar les 

esmenes a la totalitat, i un altre període, d’una durada no inferior als vint dies 

naturals, per a presentar les esmenes a l’articulat i als estats de despeses. 

4. La Mesa del Parlament ha d’habilitar, dins els set primers dies del termini 

de presentació d´esmenes a la totalitat, un període perquè cada conseller 
comparegui davant la comissió que correspongui per a informar sobre el 

contingut del pressupost de cada departament i dels organismes i les entitats 

que en depenen. 

5. Les esmenes a qualsevol article o disposició o a l’estat de despeses del 

projecte de llei de pressupostos que comporten augment de crèdit en algun 
concepte només són admeses a tràmit si, a més de complir els requisits 

generals, proposen alhora una baixa d’una quantia igual, com a mínim, en 
algun altre concepte de l’estat de despeses del mateix departament del 

Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.  

Article 132. Els debats de totalitat del projecte de llei de pressupostos  

1. En la tramitació del projecte de llei de pressupostos només es poden 
admetre com a esmenes a la totalitat les presentades pels grups 

parlamentaris que proposen el retorn del projecte al Govern o que 
proposen el retorn de l’estat de despeses d’una secció pressupostària 

corresponent a un departament del Govern.  

2. El debat de les esmenes a la totalitat que proposen el retorn del projecte 
al Govern es té únicament en el Ple, abans de començar la tramitació en 

comissió, i d’acord amb el procediment següent:  

a) El debat s’inicia amb la presentació del projecte a càrrec d’un membre 
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del Govern; tot seguit, els grups que han presentat esmenes a la totalitat 

poden intervenir per defensar-les per un temps màxim de trenta minuts 

cada un.  

b) Un cop feta la defensa de les esmenes, es pot fer un torn en contra per 
un temps màxim de trenta minuts, si només un grup parlamentari havia 

presentat esmena a la totalitat, o per aquest temps incrementat en quinze 

minuts més per cada esmena addicional, si més d’un grup n’havia 

presentades.  

c) Si hi ha hagut un torn en contra, els grups que han defensat esmenes i 
els que s’hi han oposat poden intervenir de nou durant un temps màxim de 

cinc minuts cada un.  

d) Els grups que no han intervingut en el debat poden manifestar llur 

posició per un temps màxim de quinze minuts cada un.  

e) Un cop finit el debat, s’han de sotmetre a votació conjuntament totes les 

esmenes. Si el Ple acorda el retorn del projecte, aquest es té per rebutjat. 
Altrament, es tenen per fixades la previsió d’ingressos i la despesa global 

màxima que resulti del projecte presentat, i la distribució d’aquestes per 

seccions. 

Article 133. El debat de totalitat de les seccions pressupostàries  

 

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries es té en sessions 

públiques convocades amb caràcter específic a les comissions legislatives que 
correspongui d’acord amb el procediment següent:  

a) La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha de 

determinar les comissions competents per raó de la matèria per a tramitar 
cada esmena a la totalitat de les seccions.  

b) La sessió de cada comissió s’inicia amb la defensa de les esmenes a la 

totalitat per part dels grups parlamentaris que n’hagin presentat, per un temps 

màxim de quinze minuts cada un. Als efectes del debat, es considera que el 
pressupost del departament inclou també el dels organismes, les entitats i les 

empreses que en depenen.  

c) Un cop feta la defensa de les esmenes, es pot fer un torn en contra per un 
temps màxim de quinze minuts si només un grup parlamentari havia presentat 

esmena a la totalitat o per aquest temps incrementat en cinc minuts més per 
cada esmena addicional si més d’un grup n’havia presentat.  

d) Si hi ha hagut un torn en contra, els grups que han defensat esmenes i 

els que s’hi han oposat poden intervenir de nou durant un temps màxim de 

cinc minuts cada un.  

e) Els grups que no han intervingut en el debat poden manifestar llur posició 
per un temps màxim de deu minuts cada un.  
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f) Un cop finit el debat, s’han de sotmetre a votació les esmenes en la 

comissió que les ha debatudes.  

g) Si una de les comissions acorda el retorn d’una secció, el president de la 
comissió ho ha de comunicar al president del Parlament, a fi que la ratificació 

de l’acord se sotmeti al Ple. Si el Ple ratifica l’acord, la secció pressupostària es 
té per rebutjada i s’ha de tornar al Govern perquè en presenti una de nova.  

 
h) Si el Govern no retira el projecte de llei de pressupostos, la tramitació 

del projecte en el Ple resta en suspens fins que el Govern no trameti un 

nou pressupost de la secció rebutjada i aquest sigui acceptat pel Ple. 

Article 134. Els debats de l’articulat i els estats de despeses  

1. El debat i la votació en la comissió competent en matèria pressupostària 

s’han de referir a l’articulat i a l’estat d’autorització de despeses, sens perjudici 

de l’estudi d’altres documents que acompanyin el projecte de llei del 
pressupost. La sessió de la comissió en què es té aquest debat sempre és 

pública.  

2. Després de closos els debats de totalitat, es pot passar al debat detallat 
del text articulat i l’estat de despeses en la comissió competent en matèria 

pressupostària. A aquest efecte, la mesa de la comissió pot establir 
directament la relació ordenada d’esmenes presentades sense que calgui el 

nomenament de ponents. La sessió de la comissió no pot començar abans que 

hagin transcorregut com a mínim dos dies hàbils sencers des de la data en què 
la relació ordenada d’esmenes hagi estat distribuïda efectivament entre els 

grups parlamentaris.  

3. Els grups parlamentaris i els diputats poden reservar per a defensar i 
votar en el Ple les esmenes rebutjades per la comissió.  

4. En el debat final en el Ple els grups intervenen per fixar llur posició sobre 

el conjunt dels treballs fets per la comissió i sobre les esmenes reservades. 

Cada grup pot intervenir per un temps màxim de vint minuts. 
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