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PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, An-

drea Levy Soler, diputada, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i sol·liciten, d’acord 
amb el que estableix l’article 138.2 del Reglament, la seva tramitació pel procedi-
ment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat

Exposició de motius
L’any 2003 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/2003, de 22 d’abril, 

de l’estatut dels expresidents de la Generalitat amb l’objecte de garantir que els pre-
sidents de la Generalitat, un cop cessen en el càrrec, poden atendre llurs necessitats 
personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes fun-
cions exercides.

Amb l’objectiu de preservar la dignitat de la institució de la presidència, salva-
guardar-ne l’honorabilitat d’actes impropis de persones que han ostentat aquesta alta 
responsabilitat pública a Catalunya, l’any 2015 el Parlament va aprovar una modifi-
cació de l’estatut dels expresidents en la que es va introduir la possibilitat de revocar 
els drets i l’estatut dels expresidents en determinades situacions.

Ara, aquesta proposició de llei té com a finalitat introduir en la llei reguladora 
del estatut dels expresident dues modificacions per garantir, davant noves situacions 
que s’han vingut produint, l’honorabilitat de la presidència de la Generalitat.

En primer lloc, la proposició de llei vol evitar un malbaratament i un abús dels 
recursos públics que posen a disposició dels expresidents a través dels mitjans mate-
rials i personals als que tenen dret d’acord amb la Llei 6/2003. Tots els mitjans que 
es poden a disposició dels expresidents s’han de posar a disposició o prestar dins el 
territori de Catalunya. Així, s’evitaria que algú volgués gaudir d’aquests privilegis 
fora de Catalunya.

En segon lloc, la modificació que introduïm a través d’aquesta proposició de llei 
pretén excloure de la decisió del Ple del Parlament la revocació d’aquests drets en 
el cas de condemna penal ferma. Resulta obvi que, si es donés el cas, no hi hauria 
elements subjectius com sí passaria si es tractés de «fets coneguts o que es pogues-
sin constatar» no sembla lògic que es requereixi la valoració del Ple per a decidir 
la revocació.

Una condemna penal ferma en un Estat democràtic i de dret, és un fet objectiu 
que significa, per si mateixa, la pèrdua de la honorabilitat de la persona que ha ocu-
pat la presidència i no té sentit requerir la valoració d’una majoria qualificada del 
Parlament.

Article 1. D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 7 de la 
Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
S’addiciona un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 6/2003, de 22 

d’abril, de l’estatut dels expresident de la Generalitat, amb el redactat següent: 
«En qualsevol cas, tant els mitjans materials com personals que es posin a dispo-

sició dels expresidents de la Generalitat només es poden prestar o posar a disposició 
en el territori de Catalunya.»
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Article 2. De modificació de l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 6/2003, 
de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut 

dels expresidents de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els drets i les prerrogatives reconeguts per aquesta llei poden ésser revocats 

totalment o parcialment per acord del Ple del Parlament, adoptat per majoria de dues 
terceres parts dels seus membres, en cas que consideri que ja no concorren les con-
dicions d’honorabilitat necessàries en la persona d’un expresident o expresidenta de 
la Generalitat, atenent fets coneguts o que es puguin constatar.»

Article 3. D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 8 de la Llei 6/2003, de 
22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
S’addiciona un apartat 6 a l’article 8 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut 

dels expresident de la Generalitat, amb el redactat següent: 
«6. Els drets i les prerrogatives reconegudes per aquesta Llei quedaran revocats 

en el cas de condemna penal ferma contra la persona d’un expresident o expresiden-
ta de la Generalitat.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018

Antecedents referents a la proposició de llei de modificació de la llei 
6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la generalitat
1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
La proposició de llei té com a finalitat introduir en la llei reguladora del estatut 

dels expresident dues modificacions per garantir, davant noves situacions que s’han 
vingut produint, l’honorabilitat de la presidència de la Generalitat.

La primera modificació vol evitar un malbaratament i un abús dels recursos públics 
que posen a disposició dels expresidents a través dels mitjans materials i personals als 
que tenen dret d’acord amb la Llei 6/2003. Tots els mitjans que es poden a disposició 
dels expresidents s’han de posar a disposició o prestar dins el territori de Catalunya. 
Així, s’evitaria que algú volgués gaudir d’aquests privilegis fora de Catalunya.

La segona modificació pretén excloure de la decisió del Ple del Parlament la re-
vocació d’aquests drets en el cas de condemna penal ferma. Resulta obvi que, si es 
donés el cas, no hi hauria elements subjectius com sí passaria si es tractés de «fets 
coneguts o que es poguessin constatar» no sembla lògic que es requereixi la valora-
ció del Ple per a decidir la revocació.

2. Normativa afectada
– Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat.

3. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-

dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici posterior a la seva aprovació.

Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, Andrea Levy 
Soler, Santi Rodríguez i Serra, diputats, SP PPC


