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PRESENTACIÓ DEL TALLER «EL PROCEDIMENT LEGISLATIU AL PARLAMENT 

DE CATALUNYA» 

El taller «El procediment legislatiu al Parlament de Catalunya» és una activitat formativa de 

projecció institucional que vol acostar la comunitat universitària al Parlament de Catalunya, 

tot promovent-ne un coneixement més ampli i la implicació i participació dels estudiants.  

L’activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall la potestat legislativa que el 

Parlament té atribuïda a l’Estatut (art. 55.2) i el procediment de la cambra legislativa per a 

exercir-la.  

L’article 3 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix, com un 

dels objectius fonamentals de les universitats del sistema universitari català, «la creació, la 

transmissió i la difusió de la cultura i dels coneixements científics, humanístics, tècnics i 

professionals, i també la preparació per a l’exercici professional», així com «el foment del 

pensament crític i de la cultura de la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la 

transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica». Alhora, parteix de 

«la concepció de la universitat com a espai de compromís social i participatiu i com a motor 

de processos de millora de la societat». En aquest sentit, doncs, una implicació més gran 

amb la institució que representa el poble de Catalunya i un coneixement més ampli d’aquesta 

contribuiran a complir els objectius de la comunitat universitària.  

El mateix article de la Llei 1/2003 estableix també que «els poders públics han de col·laborar 

amb les universitats per a la consecució de llurs objectius» i les universitats «han d’estimular 

i donar suport a les iniciatives complementàries de l’ensenyament oficial que comportin la 

transmissió de valors de llibertat, responsabilitat, convivència, solidaritat, participació i 

ciutadania plena».  

En aquest sentit, el Conveni marc de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les 

universitats del sistema universitari de Catalunya per a la contribució al progrés de la ciència, 

la tecnologia, les humanitats i les arts, la difusió de la cultura i el desenvolupament de la 

societat, signat al Palau del Parlament el 2 de maig de 2019 pel president del Parlament i els 

rectors de les universitats catalanes, recull que «les universitats del sistema universitari de 

Catalunya tenen atribuïdes, entre altres funcions, les de col·laborar amb les administracions 

públiques, institucions i entitats privades amb la finalitat d’incidir positivament en el poder 

científic, cultural social de Catalunya». 

En aquest context de col·laboració, els serveis educatius del Parlament han dissenyat 

l’activitat formativa sobre el procediment legislatiu al Parlament amb la voluntat d’acostar 

els estudiants de les branques de coneixement de les ciències socials i jurídiques (sense 

excloure’n cap altra) a l’activitat d’una cambra parlamentària i, més concretament, a una de 

les seves funcions més significatives, com és l’elaboració de les lleis. 
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ÀREES DE TREBALL 

L’activitat promou l’acostament d’estudiants universitaris a l’activitat del Parlament de 

Catalunya i posa èmfasi en el coneixement de les funcions que el Parlament té atribuïdes (art. 

55.2 i 61 de l’Estatut), més concretament la funció legislativa i el seu procediment. 

OBJECTIU  

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer la institució parlamentària i les seves 

funcions entre els estudiants universitaris, i també oferir coneixements i desenvolupar 

capacitats que els puguin ser útils en l’àmbit dels seus estudis i del seu desenvolupament 

professional.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

El Parlament de Catalunya vol donar a conèixer la funció legislativa mitjançant el treball 

teòric i pràctic sobre el procediment legislatiu per tal que els estudiants arribin a: 

— Conèixer una de les principals potestats del Parlament, que és la d’elaborar i aprovar lleis. 

— Distingir els tipus d’iniciatives legislatives que s’hi tramiten.  

— Conèixer el procediment legislatiu, concretament el procediment legislatiu comú, i les 

diferents classes d’iniciatives legislatives. 

— Dur a terme activitats de simulació al voltant de la tramitació parlamentària d’una 

iniciativa legislativa i, més concretament, del treball en comissió. 

— Adquirir nocions bàsiques de tècnica legislativa: conèixer i elaborar els diferents tipus 

d’esmenes. 

DESTINATARIS  

L’activitat s’adreça als estudiants universitaris de la branca de coneixements de les ciències 

socials i jurídiques, sense excloure’n cap altra, i a estudiants de màsters o postgraus, 

coordinats pel tutor o tutora d’una de les assignatures, interessats a conèixer amb detall la 

funció legislativa del Parlament de Catalunya i el seu procediment.  

DESCRIPCIÓ  

L’activitat consta de dues sessions de treball amb el grup, coordinades i dirigides per un 

responsable dels serveis educatius del Parlament de Catalunya amb la col·laboració del 

professor o professora, i també d’una fase de treball personal i en grup dels estudiants.  

Cal que el docent proposi un text legislatiu, tramitat al Parlament de Catalunya, relacionat 

amb la matèria del seu pla d’estudis. Es pot accedir a les lleis aprovades pel Parlament per 

mitjà d’aquest enllaç: https://www.parlament.cat/web/activitat-

parlamentaria/lleis/index.html. 

La primera sessió presencial, de caràcter teòric i a càrrec del personal dels serveis educatius, 

situa els estudiants en la institució parlamentària a través de la seva història i de les funcions 

actuals, tot centrant-se en la funció legislativa. S’hi fa un repàs de les competències 

legislatives de la Generalitat, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i dels 

diferents tipus d’iniciatives legislatives. Finalment, la sessió tracta el procediment legislatiu. 

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
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En finalitzar aquesta sessió, el docent anuncia el text legislatiu que els estudiants hauran de 

treballar. Els alumnes s’organitzen en grups parlamentaris per tal d’iniciar el treball que 

correspondria a una comissió. 

Acabada aquesta sessió, s’inicia la fase de treball dels estudiants. A més de les activitats que 

el docent pugui plantejar per a completar la visió i la posició sobre el text legislatiu, cal 

elaborar i presentar les esmenes a l’articulat i registrar-les mitjançant un formulari en línia. 

Durant aquesta fase d’elaboració de les esmenes al text per part dels grups parlamentaris 

simulats, el docent pot plantejar trobades amb personal expert o proposar de fer recerca 

sobre el tema a debatre per tal de fonamentar la posició dels grups. 

Un cop acabat el període d’esmenes, els serveis educatius elaboraran l’informe de la 

ponència, que serà debatut i votat en la darrera sessió del taller. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA, DURADA I HORARIS 

BLOC 1 

 

BLOC 2 

 

Modalitat Presencial o en línia  

Durada 90 minuts  

Activitat 1 Sessió a càrrec de la responsable de projectes de difusió del Parlament 

de Catalunya 

— Contingut: Introducció al Parlament de Catalunya 
— Història  
— Funcions 

—Les funcions del Parlament: la funció legislativa 

—Competències de la Generalitat 

—Tipus d’iniciatives legislatives 

—El procediment legislatiu 

Activitat 2 Presentació a càrrec del professor del text legislatiu que treballaran els 

estudiants 

Activitat 3 Formació dels grups parlamentaris  

Modalitat Presencial o en línia  

Durada 3 setmanes  

Activitat 1 Treball sobre la iniciativa legislativa proposada: 

— Anàlisi del text legislatiu 

— Aprofundiment i estudi del text 

— Trobades amb experts (si escau) 

Elaboració de les esmenes per part de cada grup parlamentari 

Activitat 2 Entrada al Registre de les esmenes  

(Els serveis educatius del Parlament de Catalunya facilitaran l’accés a un 

formulari en línia per a registrar les esmenes i elaboraran, posteriorment, 

l’informe de la ponència) 

Activitat 3 Negociació dels grups parlamentaris i transacció d’esmenes 
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BLOC 3 

 

RECURSOS NECESSARIS  

— Equip informàtic, pantalla i projector 

— Connexió a Internet 

— Càmera per a poder visualitzar el grup 

— Accés a la plataforma Cisco Webex (us enviarem l’enllaç) 

RECURSOS DOCUMENTALS EN LÍNIA 

— Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya  

— Guia per a l’elaboració d’esmenes 

— Glossari https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/glossari/ 

— «El Parlament de tothom», en el web del Parlament 

INSCRIPCIONS  

Podeu sol·licitar la reserva de l’activitat al correu aulaparlament@parlament.cat. 

 

Modalitat Presencial o en línia  

Durada 90 minuts 

Activitat  Sessió de la comissió: 

—Presentació de l’informe de la ponència 

—Intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris per a 

posicionar-se sobre les esmenes presentades 

—Votació de les esmenes  

El text resultant de la votació de les esmenes serà el dictamen de la 

comissió, que es publicarà posteriorment 

—Cloenda de l’activitat 

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis/index.html
https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/glossari/
https://www.parlament.cat/document/intrade/212842
mailto:aulaparlament@parlament.cat

