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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DEL PARLAMENT

Proposta de reforma del Reglament del Par-
lament
Tram. 211-00001/10

Informe de la Ponència de la Comissió de Re-
glament

A la Mesa de la Comissió de reglament

La Ponència de la Comissió de Reglament, nomenada 
el dia 4 de juny de 2015 i integrada pels diputats Lluís 
M. Corominas i Díaz, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; que n’ha estat designat ponent rela-
tor, de conformitat amb el que estableix l’article 109.4 
del Reglament del Parlament, Gemma Calvet i Barot, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari 
Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Lu-
ís, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; i Da-
vid Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt, s’ha reunit al 
Palau del Parlament els dies 10 i 16 de juny i 1 i 6 
de juliol de 2015. Han assessorat la Ponència la lletra-
da Imma Folchi i Bonafonte, el lletrat Antoni Bayona 
i Rocamora, l’assessor lingüístic Joan Ramon Fibla i 
Sancho, i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard 
Principal i Galí.

Després d’estudiar la Proposta de reforma del Regla-
ment del Parlament i les esmenes presentades, d’acord 
amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament 
del Parlament, la Ponència ha establert l’Informe se-
güent:

Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament

Tram. 211-00001/10

Text presentat

Presentació

La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern, estableix que el Parlament 
de Catalunya, d’acord amb el principi d’autonomia 

parlamentària que li reconeix l’article 58.1 de l’Esta-
tut d’autonomia, ha de fer les modificacions del Re-
glament del Parlament i de les seves normes de règim 
i govern interiors que siguin necessàries per a complir 
els requeriments que resulten de l’esmentada llei.

La mateixa disposició addicional cinquena indica els 
àmbits en els quals s’han de produir les corresponents 
adaptacions d’acord amb la naturalesa institucional 
que té el Parlament, que en cap cas no poden compor-
tar un règim de garantia inferior al que preveu la llei 
de transparència per al sector públic en general. Atès 
que la Llei de transparència ha d’entrar en vigor en el 
termini de sis mesos des de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat, esdevé necessària la presen-
tació d’aquesta proposta de reforma per tal de poder 
donar compliment al mandat legislatiu dins el termini 
previst.

Per aquesta raó, la Mesa del Parlament ha analitzat els 
canvis que l’aplicació de la Llei de transparència obli-
ga a fer en el Reglament per aquest motiu i ha elaborat 
una proposta que els grups parlamentaris signants pre-
senten formalment com a proposta de reforma del Re-
glament d’acord amb el que preveu la disposició final 
primera i l’article 117 del mateix Reglament.

Aquesta proposta afecta parcialment el Títol II del Re-
glament, en la part que es refereix als drets i deures 
dels diputats i al Títol IV relatiu al funcionament del 
Parlament dedicat a la transparència en l’activitat par-
lamentària.

Amb aquest conjunt de reformes es dóna compliment 
a la disposició addicional cinquena de la Llei de trans-
parència, sens perjudici de la implementació d’altres 
mesures normatives complementàries que s’haurien 
d’aprovar en compliment de les previsions que resulten 
d’aquesta mateixa proposta de reforma.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Títol II. De l’estatut dels diputats

Capítol I. Els drets i deures dels diputats

Text presentat

Article 5. Suport tècnic i dret d’accés a la 
informació (modificació)

1. Els diputats tenen dret a rebre, directament o per 
mitjà del grup parlamentari, l’assistència necessària 
per a acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament 
els l’han de facilitar, en especial pel que fa a la infor-
mació i la documentació.
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2. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a 
accedir a la informació de l’Administració de la Gene-
ralitat, dels organismes, les empreses i les entitats que 
en depenen i de les institucions o els organismes de la 
Generalitat que actuen amb independència funcional 
o amb una autonomia especial reconeguda per llei. Els 
diputats poden demanar directament aquesta informa-
ció, amb la comunicació prèvia al president, o bé per 
mitjà d’aquest.

3. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar al diputat la informació demanada o bé li han 
de permetre d’accedir-hi lliurement perquè la consulti 
i en prengui notes si, atesa l’índole de la documentació 
o segons la normativa vigent, no la hi poden facilitar 
per via electrònica o per escrit. La informació s’ha de 
lliurar, o l’accés a la documentació, s’ha de poder veri-
ficar en un termini no superior a quinze dies a comptar 
de l’endemà del requeriment.

4 (nou). L’accés dels diputats a la informació té caràc-
ter preferent i només es pot denegar si s’aplica algun 
dels límits establerts per la legislació que regula el dret 
d’accés a la informació pública. Tanmateix, en aquest 
cas també s’hi ha de permetre l’accés si els drets o béns 
jurídics protegits es poden salvaguardar permetent 
l’accés parcial a la informació, fent anònimes les da-
des sensibles o adoptant altres mesures.

5 (abans 4). L’administració requerida pot manifestar 
que posposa la tramitació de les demandes d’infor-
mació quan tenen per objecte una qüestió o una do-
cumentació que es troba afectada per la declaració de 
secret d’actuacions en un procés judicial penal, mentre 
perduri aquesta situació.

6 (abans 5). Si s’obre un procediment penal les actu-
acions del qual són declarades secretes amb relació a 
una qüestió que ha estat objecte d’una demanda d’in-
formació d’un diputat, l’administració li ho ha de co-
municar, i queda en suspens l’autorització d’accés a la 
documentació fins que no sigui alçat el secret per l’òr-
gan judicial.

7 (nou). Si transcorre el termini establert per l’apar-
tat 3 sense haver-se donat compliment a la deman-
da d’informació o haver comunicat els motius per no 
acceptar-la, el president, a petició del diputat que ha 
demanat la informació, ha de requerir l’autoritat res-
ponsable a complir l’obligació de facilitar l’accés a la 
informació en el termini de cinc dies. Si el requeriment 
no és atès, la presidenta ha de trametre la sol·licitud 
d’informació a l’òrgan de garantia del dret d’accés, es-
tablert per l’article II.12, per tal que n’emeti informe.

8 (nou). Correspon a la Mesa del Parlament adoptar la 
resolució definitiva sobre la sol·licitud d’accés a la in-
formació que ha d’indicar el termini per a fer-la efec-
tiva, si escau, i també les condicions a les quals resta 
sotmesa si és aplicable algun dels límits del dret d’ac-
cés. Aquesta resolució ha d’ésser comunicada a l’auto-
ritat responsable perquè ho compleixi immediatament.

9 (abans 6). Si el Govern no compleix el que disposa 
l’apartat 8, a petició del diputat que ha presentat la 
demanda d’informació, s’ha d’incloure en la primera 
reunió plenària una pregunta sobre les raons que han 
impedit de fer-ho. Si, a judici del grup parlamentari al 
qual pertany qui ho ha demanat, les raons no són fona-
mentades, en el termini de cinc dies pot presentar una 
proposta de resolució davant la comissió corresponent, 
la qual ha d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una sessió 
a tenir en el termini de quinze dies.

10 (nou). Sens perjudici del que estableix l’apartat 9, 
si la Mesa considera que la denegació d’accés pot in-
córrer en algun dels supòsits d’infracció que estableix 
la legislació sobre transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern, ho ha de comunicar al Go-
vern als efectes de la incoació del corresponent proce-
diment sancionador. El Govern ha de donar compte a 
la Mesa de les actuacions adoptades.

Esmenes presentades

Apartat 2

1 Esmena 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«2. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret 
a accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’Ad-
ministració de la Generalitat, dels organismes, les em-
preses i les entitats que en depenen i de les instituci-
ons o els organismes de la Generalitat que actuen amb 
independència funcional o amb una autonomia espe-
cial reconeguda per llei. Els diputats poden demanar 
directament aquesta informació, amb la comunicació 
prèvia al president, o bé per mitjà d’aquest.»

2 Esmena 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

A l’article 5, apartat 2, d’un incís, que resta redactat de 
la manera següent:

«5.2 [...] amb la comunicació prèvia al president o bé 
per mitjà d’aquest.»

3 Esmena 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Article 5. Suport tècnic i dret d’accés a la informació 
(modificació)

[...]

2. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret 
a accedir a la informació de l’Administració de la Ge-
neralitat, dels organismes, les empreses i les entitats 
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que en depenen i de les institucions o els organismes 
de la Generalitat que actuen amb independència fun-
cional o amb una autonomia especial reconeguda per 
llei. Els diputats poden demanar directament aques-
ta informació, o en el cas que ho considerin oportú, 
amb la comunicació prèvia al president, o bé per mitjà 
d’aquest.»

Apartat 3

4 Esmena 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«3. Les autoritats o l’administració requerides han 
de facilitar al diputat la informació demanada per 
via electrònica o per escrit, i en el cas de documents 
o expedients, a obtenir-me còpia. La informació s’ha 
de lliurar en un termini improrrogable no superior a 
quinze dies naturals a comptar de l’endemà del reque-
riment.»

5 Esmena 5
D’addició
GP Socialista (1)

S’addicionen diversos incisos a l’apartat tercer de l’ar-
ticle 5, amb la redacció següent:

«Article 5. Suport tècnic i dret d’accés a la informació

[...]

3. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar al diputat la informació demanada o bé li han 
de permetre d’accedir-hi lliurement perquè la consulti 
i en prengui notes si, atesa l’índole de la documentació 
o segons la normativa vigent, no la hi poden facilitar 
per via electrònica o per escrit.

En el cas, que les autoritats o l’administració requeri-
des no puguin facilitar per via electrònica o per escrit 
la documentació sol·licitada, han de justificar per es-
crit els motius que els hi impossibiliten de fer-ho.

La informació s’ha de lliurar, o l’accés a la documen-
tació, s’ha de poder verificar en un termini no superior 
a quinze dies improrrogables a comptar de l’endemà 
del requeriment.

[...]»

Apartat 4

6 Esmena 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

«4. L’accés dels diputats a la informació té caràcter 
preferent i només pot ser denegat quan concorri algun 
dels límits establerts en la legislació que regula el dret 
d’accés a la informació pública. Tanmateix, en aquest 

cas també s’haurà de facilitar quan els drets o béns 
jurídics protegits es puguin salvaguardar mitjançant 
l’accés parcial a la informació, l’anonimització de les 
dades sensibles o altres mesures que ho permetin.»

Apartat 5

7 Esmena 7
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

A l’article 5, es suprimeixen els apartats 5 i 6.

«5 (abans 4). L’administració requerida pot manifestar 
que posposa la tramitació de les demandes d’informa-
ció quan tenen per objecte una qüestió o una documen-
tació que es troba afectada per la declaració de secret 
d’actuacions en un procés judicial penal, mentre perdu-
ri aquesta situació.

6 (abans 5). Si s’obre un procediment penal les actu-
acions del qual són declarades secretes amb relació a 
una qüestió que ha estat objecte d’una demanda d’infor-
mació d’un diputat o diputada, l’administració li ho ha 
de comunicar, i queda en suspens l’autorització d’accés 
a la documentació fins que no sigui alçat el secret per 
l’òrgan judicial.»

Apartat 6

8 Esmena 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

«6 (abans 5). Si s’obre un procediment penal les actu-
acions del qual són declarades secretes amb relació a 
una qüestió que ha estat objecte d’una demanda d’in-
formació d’un diputat, l’administració li ho ha de co-
municar, i queda en suspens l’autorització d’accés a la 
documentació fins que no sigui alçat el secret per l’òr-
gan judicial.»

Apartat 7

9 Esmena 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«7. Si transcorre el termini establert a l’apartat 3 sense 
haver-se donat compliment a la demanda d’informa-
ció o haver comunicat els motius per no acceptar-la, 
aquesta s’entén estimada i ha de facilitar la informa-
ció, llevat que una norma amb rang de llei estableixi 
expressament un efecte desestimatori, total o parcial 
amb relació a una determinada informació.»
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10 Esmena 10
De modificació
GP Socialista (2)

Es modifica l’apartat setè de l’article 5, amb la redac-
ció següent:

«Article 5. Suport tècnic i dret d’accés a la informació

[...]

7. Si transcorre el termini establert per l’apartat 3, 5 i 
6 sense haver-se donat compliment a la demanda d’in-
formació o haver comunicat els motius per no accep-
tar-la, el president, a petició del diputat que ha demanat 
la informació, ha de requerir l’autoritat responsable a 
complir l’obligació de facilitar l’accés a la informació 
en el termini de cinc dies. Si el requeriment no és atès, 
la presidenta ha de trametre la sol·licitud d’informació 
a l’òrgan de garantia del dret d’accés, establert per l’ar-
ticle II.12 III.12, per tal que n’emeti informe.

[...]»

11 Esmena 11

De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

A l’article 5, apartat 7, que resta redactat de la manera 
següent:

«5.7 Si transcorre el termini establert per l’apartat 3 
sense haver-se donat compliment a la demanda d’in-
formació s’aplicarà el règim sancionador establert a 
la llei de transparència o haver comunicat els motius 
per no acceptar-la, el president, a petició del diputat que 
ha demanat la informació, ha de requerir l’autoritat res-
ponsable a complir l’obligació de facilitar l’accés a la 
informació en el termini de cinc dies. Si el requeriment 
no és atès, la presidenta ha de trametre la sol·licitud 
d’informació a l’òrgan de garantia del dret d’accés, es-
tablert per l’article II.12, per tal que n’emeti informe.»

12 Esmena 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«7 (nou). Si transcorre el termini establert per l’apar-
tat 3 sense haver-se donat compliment a la demanda 
d’informació o haver comunicat els motius per no ac-
ceptar-la, el diputat que ha demanat la informació pot 
demanar empara al president perquè requereixi a l’au-
toritat responsable a complir l’obligació de facilitar 
l’accés a la informació en el termini de cinc dies, o 
en el seu cas, pot formular les reclamacions directes 
d’acord amb la llei 19/2014 de transparència. Si el re-
queriment no és atès, la presidenta ha de trametre la 
sol·licitud d’informació a l’òrgan de garantia del dret 
d’accés, establert per l’article III.12, per tal que n’emeti 
informe.»

Apartat 8

13 Esmena 13
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Supressió dels punts 8 i 9 de l’article 5.

14 Esmena 14
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

«8 (nou). Correspon a la Mesa del Parlament adop-
tar la resolució definitiva sobre la sol·licitud d’accés a 
la informació que ha d’indicar el termini per a fer-la 
efectiva, si escau, i també les condicions a les quals 
resta sotmesa si és aplicable algun dels límits del dret 
d’accés. Aquesta resolució ha d’ésser comunicada a 
l’autoritat responsable perquè ho compleixi immedia-
tament.»

15 Esmena 15
D’addició
GP Socialista (3)

S’addiciona un incís a l’apartat vuitè de l’article 5, amb 
la redacció següent:

«Article 5. Suport tècnic i dret d’accés a la informació

[...]

8. Correspon a la Mesa del Parlament adoptar la reso-
lució definitiva sobre la sol·licitud d’accés a la informa-
ció que ha d’indicar el termini per a fer-la efectiva, si 
escau, que en tot cas no podrà superar els 8 dies im-
prorrogables, i també les condicions a les quals resta 
sotmesa si és aplicable algun dels límits del dret d’ac-
cés. Aquesta resolució ha d’ésser comunicada a l’auto-
ritat responsable perquè ho compleixi immediatament.

[...]»

16 Esmena 16
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)

A l’article 5, apartat 8, que resta redactat de la manera 
següent.

«5.8 La Mesa del Parlament ha d’adoptar la resolució 
definitiva sobre la sol·licitud d’accés a la informació 
que ha d’indicar el termini per a fer-la efectiva sempre 
dins els terminis establerts per la llei de transparència, 
si escau, i també les condicions a les quals resta sot-
mesa si és aplicable algun dels límits del dret d’accés. 
Aquesta resolució ha d’ésser comunicada a l’autoritat 
responsable perquè ho compleixi immediatament.»



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 7

Apartat 9

17 Esmena 17
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

«9 (abans 6). Si el Govern no compleix el que disposa 
l’apartat 7, a petició del diputat que [...].»

18 Esmena 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (5)

A l’article 5, apartat 9, d’un incís al final del paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent:

«5.9 Si el Govern no compleix el que disposa l’apartat 8,  
a petició del diputat que ha presentat la demanda d’in-
formació, s’ha d’incloure en la primera reunió plenària 
una pregunta sobre les raons que han impedit de fer-
ho. Si, a judici del grup parlamentari al qual pertany 
qui ho ha demanat, les raons no són fonamentades, en 
el termini de cinc dies pot presentar una proposta de 
resolució davant la comissió corresponent, la qual ha 
d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una sessió a tenir en 
el termini de quinze dies. Tot això sense perjudici de 
que el procés sancionador previst a la llei de transpa-
rència segueixi el seu curs paral·lelament.»

Apartat 10

19 Esmena 19
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«10 (nou). Sens perjudici del que estableix l’apartat an-
terior, quan la Mesa i el diputat afectat considerin que 
la denegació d’accés pot incórrer en algun dels supò-
sits d’infracció que estableix la legislació sobre trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
ho comunicarà al Govern als efectes de la incoació 
del corresponent procediment sancionador. El Govern 
haurà de donar compte a la Mesa de les actuacions 
adoptades.»

20 Esmena 20
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

«10 (nou). Sens perjudici del que estableixen els arti-
cles anteriors, si la Mesa considera que la denegació 
d’accés pot incórrer en algun dels supòsits d’infracció 
que estableix la legislació sobre transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, ho ha de comuni-
car al Govern als efectes de la incoació del correspo-
nent procediment sancionador. El Govern ha de donar 
compte a la Mesa de les actuacions adoptades.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transac-
cional que inclouria totes les esmenes presentades a 
aquest article (esmenes 1 a 20 i esmena 33), amb el 
redactat següent:

«Article 5. Suport tècnic

Els diputats tenen dret a rebre, directament o per mit-
jà del grup parlamentari, l’assistència necessària per 
acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament els 
l’han de facilitar, especialment pel que fa a la informa-
ció i la documentació. (Apartat 1 de l’article 5 actual).

»Article 5 bis. Dret d’accés a la informació

1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a 
accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’ad-
ministració de la Generalitat, dels organismes, les em-
preses i les entitats que en depenen i de les institucions 
o els organismes de la Generalitat que actuen amb in-
dependència funcional o amb una autonomia especial 
reconeguda per llei. Els diputats poden demanar direc-
tament aquesta informació o, en el cas que ho conside-
rin oportú, amb la comunicació al president o bé per 
mitjà d’aquest.

2. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar als diputats la informació demanada per via 
electrònica o per escrit.

3. La informació s’ha de lliurar en un termini no supe-
rior a quinze dies, prorrogable com a màxim en set dies 
més, a comptar de l’endemà d’haver estat comunicada 
la sol·licitud.

»Article 5 ter. Límits del dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació forma part del con-
tingut essencial de la funció representativa i parlamen-
tària que correspon als diputats i només pot quedar li-
mitat per la concurrència d’alguna de les restriccions 
establertes per la legislació reguladora del dret d’accés 
a la informació pública.

2. En tot cas, el dret d’accés a la informació dels di-
putats té caràcter preferent i s’ha de poder fer efectiu 
sempre que els drets o béns jurídics protegits es puguin 
salvaguardar mitjançant l’accés parcial a la informa-
ció, l’anonimització de les dades sensibles o l’adopció 
d’altres mesures que ho permetin.

»Article 5 quater. Garantia del dret d’accés

1. Si transcorre el termini establert a l’apartat 3 de 
l’article 5bis sense que s’hagi donat compliment a la 
demanda d’informació o haver comunicat els motius 
per no acceptar-la, la sol·licitud s’entendrà estima-
da, llevat que una norma amb rang de llei estableixi 
expressament un efecte desestimatori, total o parcial, 
amb relació a la informació de què es tracti.

2. Quan no es faciliti la informació malgrat el que pre-
veu l’apartat anterior, el diputat pot instar la Mesa del 



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 8

Parlament perquè requereixi a l’autoritat responsable 
de complir el deure de facilitar la informació en el ter-
mini improrrogable de tres dies.

3. Si una sol·licitud d’informació és denegada expres-
sament en aplicació d’un dels límits a què es refereix 
l’article 5 ter, la denegació haurà de ser motivada i 
haurà d’indicar les raons fàctiques i jurídiques que la 
justifiquen, així com la impossibilitat d’aplicar mesu-
res que permetin l’accés parcial en els termes que pre-
veu l’apartat 2 de l’article 5 ter.

4. En el cas que es denegui el dret d’accés a la informa-
ció o aquesta no es lliuri en aplicació del que preveu 
l’apartat 2, el diputat pot demanar a la Mesa del Par-
lament en el termini de tres dies a comptar de l’ende-
mà de la comunicació denegatòria o de la finalització 
del termini del requeriment, que es pronunciï sobre la 
fonamentació del dret d’accés a la informació i adopti 
una decisió definitiva al respecte. Si la Mesa considera 
que s’ha de permetre l’accés a la informació, comuni-
carà la seva decisió a l’autoritat responsable perquè la 
compleixi de forma immediata.

5. Abans d’adoptar la decisió a què es refereix l’apar-
tat anterior, la Mesa del Parlament ha de sotmetre la 
qüestió a l’òrgan de garantia del dret d’accés a la in-
formació pública previst a l’article III. 12, per tal que 
n’emeti informe. L’informe tindrà caràcter vinculant 
quan es pronunciï a favor del dret d’accés a la infor-
mació.

6. Els diputats poder fer valer també el seu dret d’accés 
a la informació mitjançant els mecanismes de garan-
tia que estableix amb caràcter general la legislació en 
matèria de transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern. La utilització d’aquesta via és compa-
tible i no exclou l’aplicació de les mesures previstes en 
aquest reglament.

»Article 5 quinquies. Altres mesures per garantir el 
dret d’accés a la informació

1. L’incompliment per part de l’autoritat responsable 
de facilitar l’accés a la informació d’acord amb el que 
estableixen els articles anteriors, ha de donar lloc, si 
escau, a l’aplicació del règim sancionador de la legis-
lació sobre transparència, accés a la informació públi-
ca i bon govern.

2. La Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o a sol-
licitud del diputat interessat, ho ha de comunicar al 
Govern, o autoritat responsable si es tracta d’un or-
ganisme dotat per llei d’independència funcional o au-
tonomia especial, a l’efecte d’incoar el corresponent 
expedient sancionador. El Govern o l’autoritat corres-
ponent ha de donar compte a la Mesa del Parlament de 
les actuacions que adopti en el termini de quinze dies 
i justificar, si escau, els motius pels quals decideix no 
incoar el procediment.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, el 
procediment sancionador amb relació al dret d’accés a 

la informació dels diputats també es pot produir d’ofi-
ci o instar per denúncia, d’acord amb el règim general 
que preveu la legislació sobre transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

4. L’incompliment per part del Govern del deure de fa-
cilitar l’accés a la informació en els termes establerts 
a l’article 5 quater, pot donar lloc, com a mesura ad-
dicional i si ho demana el diputat afectat, a la inclusió 
en la primera sessió plenària d’una pregunta sobre els 
motius que han impedit de fer-ho. Si a criteri del dipu-
tat o del seu grup parlamentari la resposta no resulta 
prou fonamentada, es podrà presentar una proposta de 
resolució davant la comissió corresponent, la qual ha 
de ser inclosa en l’ordre del dia de la primera sessió 
que es convoqui.

5. Si l’incompliment del deure de facilitar l’accés a la 
informació és imputable a un organisme dotat per llei 
d’independència funcional o autonomia especial, es 
podrà demanar la compareixença del seu responsable 
davant la comissió corresponent perquè exposi els mo-
tius de la denegació i presentar, si escau, una proposta 
de resolució davant la mateixa comissió d’acord amb 
el que estableix l’apartat anterior.»

Text presentat

Capítol II. Els deures dels diputats

Addició de nous articles

21 Esmena 21

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (6)

D’un nou punt a l’article 8

«3 bis) Les assignacions dels diputats han de quedar 
en un únic concepte com a percepció salarial subjecte 
a IRPF i Seguretat social, i només es podrà comple-
mentar amb una assignació variable en funció de la 
responsabilitat o càrrec en el Parlament o per lloc de 
residència. En aquest darrer cas sempre que no sigui 
la mateixa àrea de residència on s’ubica la seu del Par-
lament de Catalunya.»

22 Esmena 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (7)

D’un nou punt a l’article 9

«1 bis) L’afiliació a la seguretat social inclourà sempre 
la cotització per a la prestació d’atur.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 21 que comportaria l’addició d’una 
disposició transitòria, amb el redactat següent:

«Disposició transitòria

Les indemnitzacions que tenen dret a percebre els di-
putats d’acord amb l’apartat 1 de l’article 8, han de 
ser objecte d’una reducció gradual i progressiva que 
establirà la Mesa per tal de ser incorporades a l’assig-
nació fixa.»

Text presentat

Article 9 bis. Principis rectors (addició d’un nou 
article a l’inici del capítol)

1. Els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb els 
principis d’integritat, honestedat, transparència, dili-
gència, austeritat, actuació desinteressada, responsa-
bilitat i respecte als ciutadans i a la institució parla-
mentària.

2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de l’in-
terès públic i evitar incórrer en qualsevol situació de 
conflicte d’interessos. Llur actuació no pot estar mai 
influïda o compromesa per la finalitat de cercar o ob-
tenir cap mena de benefici, directe o indirecte, ni de 
recompensa.

3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest ar-
ticle i la legislació vigent, no poden acceptar, demanar 
ni rebre cap benefici econòmic ni cap altre favor a can-
vi d’exercir influència o de votar en un determinat sen-
tit en les tramitacions parlamentàries.

Esmenes presentades

23 Esmena 23
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (8)

A l’article 9 bis, de tot l’apartat 1, que resta redactat de 
la manera següent:

«1. Els diputats i diputades s’incorporaran en el règim 
general de la Seguretat Social. Les contingències a co-
brir, com ara en el moment de deixar l’acta de diputat 
o diputada, seran les determinades per aquella norma-
tiva.»

Apartat 1

24 Esmena 24
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

«Article 9 bis. Principis rectors (addició d’un nou arti-
cle a l’inici del capítol)

1. Els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb els 
principis d’integritat, honestedat, transparència, dili-
gència, austeritat, actuació desinteressada, responsabi-
litat i retiment de comptes, respecte als ciutadans i a la 
institució parlamentària.»

Apartat 2

25 Esmena 25
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

«2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de 
l’interès públic i evitar incórrer en qualsevol situació 
de conflicte d’interessos. Llur actuació no pot estar 
mai influïda o compromesa per la finalitat de cercar 
o obtenir cap mena de benefici particular o de tercers, 
que no tingui caràcter general, directe o indirecte, ni 
de recompensa.»

Apartat 3

26 Esmena 26
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

«3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest 
article i en compliment de la legislació vigent, no po-
den acceptar, demanar ni rebre cap benefici econòmic 
ni cap altre favor a canvi d’exercir influència o de votar 
en un determinat sentit en les tramitacions parlamen-
tàries.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 25 i 
26.

Text presentat

Article 9 ter. Codi de conducta

1. Són aplicables als diputats, amb caràcter general, 
els principis ètics i les regles de conducta que la legis-
lació de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estableix per als alts càrrecs.

2. Correspon a la Comissió de Reglament elaborar i 
aprovar un codi de conducta. El Codi de conducta ha 
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de regular, com a mínim, les situacions de conflicte 
d’interessos, el compliment de les obligacions deriva-
des del règim d’incompatibilitats i de les declaracions 
d’activitats i de béns i el procediment i les conseqüèn-
cies en cas d’incompliment.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre 
un informe en els supòsits de conflicte d’interessos i, en 
general, sobre l’aplicació del Codi de conducta.

Esmenes presentades

Apartat 3

27 Esmena 27
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

«3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats serà l’òrgan 
encarregat d’emetre un informe per tal de determinar 
l’existència o no de conflicte d’interessos o sobre l’apli-
cació del Codi de conducta.»

28 Esmena 28
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (9)

A l’article 9 ter, apartat 3, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent:

«3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre 
un informe, que serà públic i publicat al web de Trans-
parència, en els supòsits de conflicte d’interessos i, en 
general, sobre l’aplicació del Codi de conducta.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes 27 i 28 amb el redactat següent:

«3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan 
encarregat d’emetre un informe per determinar si 
existeix o no conflicte d’interessos i, en general sobre 
l’aplicació del codi de conducta. Els informes han de 
ser publicats en el Portal de la Transparència del Par-
lament.»

Text presentat

Article 9 quater. Conflicte d’interessos

1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal que pot influir de manera inadequada 
en el compliment dels seus deures com a diputat. S’en-
tén per interessos personals els propis del diputat i els 
del seu entorn familiar, d’amistats i d’altres persones 

jurídiques, organitzacions i entitats privades amb les 
quals hagi tingut una vinculació laboral, professional, 
de voluntariat o de defensa d’interessos corporatius 
que pugui comprometre la seva llibertat de vot.

2. No hi ha conflicte d’interessos quan un diputat pot 
obtenir un benefici únicament perquè pertany al con-
junt de la població o a una categoria o grup ampli de 
persones.

3. Els diputats han d’evitar d’incórrer en cap situació 
de conflicte d’interessos o han d’adoptar, si escau, les 
mesures necessàries per a resoldre’l.

4. Els diputats tenen el deure de notificar a la Mesa del 
Parlament, abans d’intervenir en els debats o de votar, 
o si són proposats com a ponents, qualsevol situació de 
conflicte d’interessos existent o potencial relacionada 
amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.

5. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis de valor i qualsevol me-
na de favor o servei, llevat dels obsequis de mera cor-
tesia o dels que els siguin atorgats quan representin el 
Parlament, al qual els han de lliurar.

Esmenes presentades

Apartat 1

29 Esmena 29
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

«Article 9 quater. Conflicte d’interessos

1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal de caràcter econòmic directe o indi-
recte que pot influir de manera inadequada en el com-
pliment dels seus deures com a diputat de manera ín-
tegra. S’entén per interessos personals els propis del 
diputat i els secundaris, corresponents al seu entorn 
familiar, d’amistats i d’altres persones jurídiques, or-
ganitzacions i entitats privades amb les quals hagi tin-
gut una vinculació laboral, professional, de voluntariat 
o de defensa d’interessos corporatius que pugui com-
prometre la seva llibertat de vot.

[...].»

Apartat 5

30 Esmena 30
De supressió
GP Socialista (5)

Es suprimeix l’apartat cinquè de l’article 9 quarter.
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31 Esmena 31

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (10)

A l’article 9 quarter, apartat 5, d’un incís, que resta re-
dactat de la manera següent:

«5. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis de valor i qualsevol me-
na de favor o servei, llevat dels obsequis de mera cor-
tesia o dels que els siguin atorgats quan representin el 
Parlament, al qual els han de lliurar.»

Apartat 4

32 Esmena 32
D’addició
GP Socialista (4)

S’addiciona un apartat quart a l’article 9.bis, amb la 
redacció següent:

«4. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis de valor i qualsevol me-
na de favor o servei, llevat dels obsequis de mera cor-
tesia o dels que els siguin atorgats quan representin el 
Parlament, al qual els han de lliurar.»

Apartat 5

33 Esmena 33
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

«5. L’administració requerida només pot manifestar 
que posposa [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 29 amb la següent redacció:

«Article 9 quater. Conflicte d’interessos

1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal directe o indirecte que pot influir de 
manera inadequada en el compliment dels seus deu-
res com a diputat de manera íntegra. S’entén per in-
teressos personals els propis del diputat i els secun-
daris, corresponents al seu entorn familiar, d’amistats 
i d’altres persones jurídiques, organitzacions i entitats 
privades amb les quals hagi tingut una vinculació la-
boral, professional, de voluntariat o de defensa d’inte-
ressos corporatius que pugui comprometre la seva lli-
bertat de vot.

[...].»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes 30, 31 i 32 que comportaria l’ad-

dició d’un apartat 4 a l’article 9 bis amb la següent re-
dacció:

«4. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis i qualsevol mena de fa-
vor o servei, llevat dels obsequis de mera cortesia o 
dels que els siguin atorgats quan representin el Parla-
ment, al qual els han de lliurar.»

Addició de nous articles

34 Esmena 34
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (11)

D’un nou article 9 quinquies, que resta redactat de la 
manera següent:

«1. Els diputats tenen la obligació d’assistir a les ses-
sions plenàries, i a les sessions de les comissions i po-
nències de les que formin part.

2. Totes les persones tenen el deure de comparèixer da-
vant de les comissions quan aquestes ho hagin aprovat.

3. Els diputats han d’informar a la Mesa del Parlament 
si tenen coneixement de comportaments contraris als 
principis rectors i al codi de conducta per part d’altres 
diputats.»

Recomanacions de la Ponència

La ponent del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa anuncia 
la retirada de l’esmena 34.

Text presentat

Article 11. Incompatibilitats (addició d’un nou 
apartat 5)

5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i les condicions establerts per la Mesa del Par-
lament en funció de l’activitat declarada compatible.

Esmenes presentades

Apartat 5

35 Esmena 35
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (12)

A l’article 11, de supressió de l’apartat 5.
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5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i les condicions establerts per la Mesa del Parla-
ment en funció de l’activitat declarada compatible.

36 Esmena 36
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

A l’article 11, de supressió de l’apartat 5

37 Esmena 37
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

«Article 11. Incompatibilitats (addició d’un nou apar-
tat 5)

5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i les condicions establerts per la Mesa del Par-
lament en funció de l’activitat declarada compatible.»

Addició de nous articles

38 Esmena 38
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (13)

D’un nou article 11 bis, que resta redactat de la mane-
ra següent:

«11 bis). La documentació i dades al·legades per jus-
tificar la compatibilitat per part dels diputats i dipu-
tades serà pública i publicada al web del Parlament. 
Els dictàmens de compatibilitat i d’incompatibilitat 
hauran de ser raonadament argumentats justificant la 
decisió de la Comissió al respecte, i seran publicats en 
el BOPC i en la pàgina web del Parlament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 38 que comportaria l’addicció d’un 
nou apartat 6 a l’article 11 amb la redacció següent:

«6. Els dictàmens de compatibilitat i d’incompatibili-
tat hauran de ser motivats justificant la decisió de la 
Comissió al respecte, i seran publicats en el Portal de 
la Transparència del Parlament.»

Text presentat

Article 12. Declaració d’activitats i béns 
(addició d’un nou paràgraf a l’apartat 6)

6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 

els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Se-
cretaria General. La informació relativa a les activitats 
i els càrrecs és de caràcter públic. La informació rela-
tiva a la declaració de béns també és pública, però no 
pot incloure les dades de localització ni les que puguin 
afectar la privacitat i la seguretat dels titulars.

Esmenes presentades

39 Esmena 39
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

«[...] públic. La informació relativa a la declaració de 
béns també és pública, però no pot incloure les dades 
de localització ni aquelles que salvaguarden la priva-
citat i la seguretat dels titulars i de tercers.»

40 Esmena 40
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (14)

A l’article 12, apartat 6, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent:

«6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Se-
cretaria General. La informació relativa a les activitats 
i els càrrecs és de caràcter públic i serà publicada al 
web de Transparència. La informació relativa a la de-
claració de béns també és pública i serà publicada al 
web de Transparència, però no pot incloure les dades 
de localització ni les que puguin afectar la privacitat i 
la seguretat dels titulars.»

41 Esmena 41

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

«Article 12. Declaració d’activitats i béns (addició 
d’un nou paràgraf a l’apartat 6)

6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Se-
cretaria General. La informació relativa a les activi-
tats i els càrrecs és de caràcter públic. La informació 
relativa a la declaració de béns també és pública, però 
no pot incloure les dades de localització ni les que pu-
guin afectar la privacitat i la seguretat dels titulars, o 
de tercers.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 39, 40 i 41 amb la següent redacció:

«6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Se-
cretaria General. La informació relativa a les activi-
tats i els càrrecs és de caràcter públic i serà publicada 
al Portal de la Transparència del Parlament. La infor-
mació relativa a la declaració de béns també és públi-
ca i serà publicada al Portal de la Transparència del 
Parlament, però no pot incloure les dades de localitza-
ció ni aquelles que salvaguarden la privacitat i la segu-
retat dels titulars o de tercers.»

Modificació de nous articles

42 Esmena 42
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (15)

A l’article 18, de tot l’apartat 1, que resta redactat de la 
manera següent:

«1. Els diputats i diputades del Parlament poden ésser 
seran suspesos de llurs drets i deures parlamentaris, 
després d’un dictamen motivat de la comissió de l’Esta-
tut dels Diputats, en els casos següents:

a) Si és ferm l’acte de processament o d’obertura de 
judici oral i el Ple del Parlament ho acorda per majoria 
absoluta, atesa la naturalesa dels fets imputats.

b) Per acord del Ple, adoptat per majoria absoluta, si 
han estat condemnats per sentència ferma a una pena 
de privació de llibertat que n’impossibiliti l’assistència 
a les sessions plenàries.

c) Si el diputat afectat així ho demana.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal que comportaria l’addició d’un nou apartat 1 bis a 
l’article 18 amb la redacció següent:

«1 bis. La suspensió a que es refereix l’apartat anterior 
també es pot produir si ho demana un diputat afectat, 
amb la conformitat del portaveu del seu grup parla-
mentari, per una de les causes que s’hi esmenten. En 
aquest cas la Comissió de l’Estatut dels Diputats hau-
rà d’emetre dictamen i la Mesa del Parlament resoldrà 
sobre la sol·licitud.»

Altres recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
a l’apartat 2 de l’article 25 que quedaria redactat en els 
termes següents:

«2. Els grups parlamentaris han de portar una comp-
tabilitat específica de la subvenció a que fa referència 
l’apartat 1 i han de retre comptes anualment de la seva 
gestió davant la Mesa, als efectes del seu control en els 
termes que estableix la legislació que hi és aplicable.»

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
a la lletra h de l’apartat 3 i a l’apartat 5 de l’article 29 
que quedarien redactats en els termes següents:

«3. [...]

h) Controlar l’execució del pressupost i presentar al 
Ple l’informe sobre el compliment del pressupost cor-
responent a cada període de sessions.»

«5. Per tal de complir les funcions a que fa referència 
l’apartat 3.h, la Mesa Ampliada ha de proposar al Ple 
la designació de tres diputats interventors per a cada 
període pressupostari, els qual han de supervisar el 
control de l’execució del pressupost i han de presentar 
a la Mesa un informe bimensual sobre l’execució pres-
supostària.»

43 Esmena 43
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (16)

D’un punt 0 abans del punt 1 a l’article 50

«0. Les compareixences de Consellers i alts càrrecs del 
Govern s’hauran de substanciar en el termini d’un mes 
després de ser aprovades com a màxim, excepte que 
l’afectat acrediti per escrit la impossibilitat de fer-ho 
dins aquest termini davant la Mesa del Parlament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 43.

44 Esmena 44
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (17)

D’un nou punt 2 bis a l’article 51

«2 bis. Les comissions legislatives hauran de celebrar 
sessió, com a mínim, dues vegades al mes.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal que comportaria l’addició d’un nou apartat 2 bis a 
l’article 51 amb la redacció següent:

«2 bis. Les comissions legislatives hauran de celebrar 
sessió, com a mínim, una vegada al mes.»
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45 Esmena 45
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (18)

D’un nou punt a l’article 65

«4) Tots els grups parlamentaris han de formar part de 
la Diputació Permanent.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal que comportaria l’addicció d’un nou apartat 1 bis a 
l’article 65 amb la redacció següent:

«1 bis) Els grups parlamentaris que no tinguin repre-
sentació en la Diputació Permanent d’acord amb el 
que estableix l’apartat anterior, podran assistir-hi amb 
veu i sense vot quan la Diputació Permanent es reunei-
xi en els períodes entre sessions.»

Altres recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
que comportaria l’addició d’un nou apartat 2 bis a l’ar-
ticle 66, amb la redacció següent:

«2 bis. En el supòsit a què es refereix l’apartat 2, cor-
respon a la Mesa de la Diputació Permanent adoptar 
les mesures necessàries per a la gestió administrativa, 
econòmica i pressupostària del Parlament.»

46 Esmena 46
D’addició
GP Socialista (14)

S’addiciona un capítol VII al títol III, amb la redacció 
següent:

«Títol III. De l’organització del Parlament

[...]

Capítol VII. El cap o la cap de l’oposició

Article 67. bis. Estatut del cap o la cap de l’oposició

La figura de cap de l’oposició, se subjecta a la regula-
ció següent:

1. És cap de l’oposició el diputat o diputada que exer-
ceix la presidència del grup parlamentari de l’oposició 
amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si n’hi 
ha, es resol a favor del grup que hagi obtingut més vots 
a les eleccions.

En les legislatures en què el grup a qui correspondria 
exercir aquesta responsabilitat estableixi un pacte de 
govern o d’estabilitat parlamentària amb el grup que 
exerceix la presidència de la Generalitat, la figura del 
o la cap d’oposició restarà vacant durant el període en 
que el esmentat pacte estigui en vigor.

2. El president o presidenta 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 alguna 
de les causes següents:

a) Per finiment de la legislatura.

b) Per la pèrdua de la condició de diputat o diputada o 
la suspensió dels drets i deures parlamentaris.

c) Per la pèrdua de la condició de president o presiden-
ta del grup parlamentari.

4. Són atribucions del cap o la cap de l’oposició, sens 
perjudici de les que li corresponen com a diputat o 
diputada:

a) Ésser consultat, a iniciativa del president o presi-
denta de la Generalitat, sobre els assumptes de més 
importància per a Catalunya.

b) Proposar millores a l’acció de govern.

5. El cap o la cap de l’oposició, sens perjudici dels 
drets que li corresponen com a diputat o diputada, té 
els drets següents:

a) Tenir el tractament d’honorable senyor o honorable 
senyora.

b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc immedi-
atament posterior als expresidents de la Generalitat.

c) Percebre les retribucions que determini el Parla-
ment 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.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 46 que comportaria l’addicció d’un 
nou article 67 bis amb la redacció següent:

«Article 67 bis. Estatut del cap o la cap de l’oposició

La figura de cap de l’oposició, se subjecta a la regula-
ció següent:

1. És cap de l’oposició el diputat o diputada que exer-
ceix la presidència del grup parlamentari de l’oposició 
amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si n’hi 
ha, es resol a favor del grup que hagi obtingut més vots 
a les eleccions.

2. El president o presidenta 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 alguna 
de les causes següents:

a) Per finiment de la legislatura.

b) Per la pèrdua de la condició de diputat o diputada o 
la suspensió dels drets i deures parlamentaris.
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c) Per la pèrdua de la condició de president o presiden-
ta del grup parlamentari.

4. Són atribucions del cap o la cap de l’oposició, sens 
perjudici de les que li corresponen com a diputat o 
diputada:

a) Ésser consultat, a iniciativa del president o presi-
denta de la Generalitat, sobre els assumptes de més 
importància per a Catalunya.

b) Proposar millores a l’acció de govern.

5. El cap o la cap de l’oposició, sens perjudici dels 
drets que li corresponen com a diputat o diputada, té 
els drets següents:

a) Tenir el tractament d’honorable senyor o honorable 
senyora.

b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc immedi-
atament posterior als expresidents de la Generalitat.

c) Percebre les retribucions que determini el Parla-
ment 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.»

47 Esmena 47
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (19)

De dos nous punts a l’article 68

«5. Qualsevol persona pot demanar assistir com a vi-
sitant a una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho 
podran dirigir-se als grups parlamentaris, per a que 
ho facin en nom seu, o bé dirigir la seva petició parti-
cular directament a la Mesa del Parlament. El Parla-
ment habilitarà un mecanisme per facilitar aquest pro-
cés i en gestionarà les peticions.

6. El parlament habilitarà un mecanisme igual per a 
facilitar l’assistència de la ciutadania a les sessions de 
les comissions quan així es demani.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal que comportaria l’addicció de dos nous apartats, el 
5 i el 6, a l’article 68 amb la redacció següent:

«5. Qualsevol persona pot demanar assistir com a vi-
sitant a una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho 
podran dirigir-se als grups parlamentaris, per a que 
ho facin en nom seu, o bé dirigir la seva petició al de-
partament del Parlament corresponent. El Parlament 
habilitarà un mecanisme per facilitar aquest procés i 
en gestionarà les peticions en funció de les circumstàn-
cies concurrents i la disponibilitat d’accés.

»6. El Parlament habilitarà un mecanisme anàleg per 
a facilitar l’assistència de la ciutadania a les sessions 
de les comissions quan així es demani.»

Títol IV. Del funcionament del Parlament

Capítol I. Les disposicions generals de 
funcionament

Secció quarta. L’adopció d’acords

Text presentat

Article 84. Delegació de vot (modificació de 
l’apartat 1)

1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu 
no puguin complir el deure d’assistir als debats i les 
votacions del Ple, poden delegar el vot en un altre di-
putat o en una altra diputada.

Esmenes presentades

Apartat 1

48 Esmena 48
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (20)

«1) Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu no 
puguin complir el deure d’assistir als debats i les vota-
cions del Ple, poden delegar el vot en un altre di putat o 
en una altra diputada, o bé fer ús del vot telemàtic quan 
sigui possible, per al que el Parlament durà a terme les 
accions necessàries per fer-ho possible amb totes les 
garanties.»

49 Esmena 49
De modificació
GP Socialista (6)

Es modifica l’article 84, amb la redacció següent:

«Article 84. Delegació de vot

1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat, segons la legislació 
vigent o per malaltia greu no puguin complir el deure 
d’assistir als debats i les votacions del Ple, poden de-
legar el vot en un altre diputat o en una altra diputada.

També es pot delegar el vot en un altre diputat o dipu-
tada en cas de malaltia greu.
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S’entén per malaltia greu qualsevol dolència o lesió 
física o psíquica, que requereixi intervenció o tracta-
ment clínic i, que incapaciti temporalment, segons la 
legislació vigent, a un diputat o diputada per exercir 
les seves funcions durant un termini mínim continuat 
de tres mesos.

2. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un es-
crit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de 
constar els noms de la perso na que delega el vot i de 
la que rep la delegació, i també els debats i les vota-
cions on s’ha d’exercir o, si s’escau, el període de du-
rada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la 
sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot 
delegat i n’informa a la Junta de Portaveus.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes 48 i 49 que comportaria una no-
va redacció de l’apartat 1 de l’article 84, l’addició d’un 
nou apartat 1 bis i la modificació de l’apartat 2, en els 
termes següents:

«1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat no puguin complir el 
deure d’assistir als debats i les votacions del Ple poden 
delegar el vot en un altre diputat o diputada.

1 bis. També poden delegar el vot els diputats i dipu-
tades en els supòsits d’hospitalització, malaltia greu o 
incapacitat perllongada degudament acreditades. La 
Mesa del Parlament ha d’establir els criteris generals 
per delimitar els supòsits que permeten la delegació.

2. [...] per a exercir el vot delegat que podria incloure el 
vot telemàtic quan sigui possible i es pugui exercir amb 
plenes garanties.»

50 Esmena 50
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (21)

D’un paràgraf al final de l’article 94

«[...] temps igual al fixat.

Les Propostes de Resolució només admetran una pròr-
roga de tres dies hàbils.»

Recomanacions de la Ponència

La ponent del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa anuncia la retirada de 
l’esmena 50.

51 Esmena 51

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (22)

D’uns punts 3 i 4 a l’article 98

«3) El web del Parlament publicarà informació actua-
litzada de les iniciatives parlamentàries de cada dipu-
tat/ diputada de forma individual i de les dels diferents 
grups parlamentaris, de la seva assistència als plens i 
a les comissions de les que és membre, i de la orienta-
ció del seu vot en cada votació que ha participat.

4) També es publicaran al web del Parlament els dic-
tamens de compatibilitat i incompatibilitat establerts 
en l’article 11.2bis, el registre d’interessos, els sous i la 
declaració de bens i patrimoni.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 51 que s’inclouria com una nova 
disposició transitòria al Reglament amb la següent re-
dacció:

«En la mesura que les disponibilitats econòmiques i 
tecnològiques ho facin possible, el Portal de la Trans-
parència del Parlament donarà informació actualitza-
da de les iniciatives parlamentàries presentades indivi-
dualment pels diputats i pels grups parlamentaris, de 
l’assistència als plens, a les comissions, a les ponències 
i grups de treball dels que és membre, i del sentit del 
seu vot en cada votació que ha participat.»

Capítol II. El procediment legislatiu

Secció segona. El procediment legislatiu comú

Apartat segon. Les audiències i compareixences 
d’organitzacions, de grups socials i d’experts

Text presentat

Article 106. Sol·licitud i tramitació 
(modificació)

1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en 
resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els 
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mit-
jançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, hi 
poden proposar l’audiència de les organitzacions i els 
grups socials interessats en la regulació de què es trac-
ti o d’experts en la matèria corresponent.

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per escrit o per via electrònica en el termini que 
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estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser su-
perior a quinze dies. Tanmateix, l’audiència pot és-
ser presencial o per videoconferència, mitjançant una 
compareixença davant la comissió o la ponència, que 
s’ha de substanciar en el termini abans indicat, si la 
comissió ho acorda així per raó de la rellevància de 
l’opinió requerida o dels interessos afectats. En aquest 
cas, la comissió ha de fixar també el nombre màxim de 
compareixences d’acord amb la naturalesa i la relle-
vància de la iniciativa legislativa.

3. Si, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, s’han 
de fer compareixences, els grups parlamentaris poden 
presentar sol·licituds fins al nombre màxim que deter-
mini la comissió d’acord amb la representació propor-
cional que hi tinguin. Les sol·licituds han d’anar acom-
panyades d’una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença, d’un currículum de la 
persona o entitat i de les dades de contacte.

4. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Si s’han de substanciar com a compareixences no es 
pot superar en cap cas el límit màxim que s’hagi fixat 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.

5. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, han d’ésser escoltades de manera pre-
ceptiva les entitats associatives d’aquest ens i el Con-
sell de Governs Locals per mitjà de llurs representants.

6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formular 
preguntes o demanar aclariments durant un temps de 
deu minuts. Finalment, els compareixents responen, si 
escau, a les intervencions dels grups parlamentaris.

Esmenes presentades

52 Esmena 52
De modificació
GP Socialista (7)

Es modifica l’article 106, amb la redacció següent:

«Article 106. Sol·licitud i tramitació

1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en re-
sulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els grups 
parlamentaris, en el termini de cinc dies, mitjançant 
un escrit adreçat a la mesa de la comissió, hi poden 
proposar l’audiència la compareixença de les organit-
zacions i els grups socials interessats en la regulació 
de què es tracti o d’experts en la matèria corresponent.

2. La compareixença de les organitzacions i els grups 
socials podrà portar-se a terme per escrit o bé presen-
cialment. En el cas que la compareixença sigui per es-
crit rebrà el nom d’audiència.

3. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per escrit o per via electrònica en el termini que 

estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser su-
perior a quinze quaranta cinc dies, a comptar des de 
l’acord de la comissió. Tanmateix, l’audiència pot és-
ser presencial o per videoconferència, mitjançant una 
compareixença davant la comissió o la ponència, que 
s’ha de substanciar en el termini abans indicat, si la 
comissió ho acorda així per raó de la rellevància de 
l’opinió requerida o dels interessos afectats. En aquest 
cas, el nombre d’audiències no podrà superar el nom-
bre de compareixences que la comissió hagi acordat 
substanciar. En aquest cas, la comissió ha de fixar 
també el nombre màxim de compareixences d’acord 
amb la naturalesa i la rellevància de la iniciativa le-
gislativa.

4. Si, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, s’han 
de fer compareixences, els grups parlamentaris poden 
presentar sol·licituds fins al nombre màxim que deter-
mini la comissió d’acord amb la  representació propor-
cional que hi tinguin. Les sol·licituds han d’anar acom-
panyades d’una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença, d’un currículum de la 
persona o entitat i de les dades de contacte.

4. Correspon a la Comissió acordar les compareixen-
ces presencials sol·licitades pels grups parlamentaris.

4. Correspon a la comissió acordar les audiències. Si 
s’han de substanciar com a compareixences no es pot 
superar en cap cas el límit màxim que s’hagi fixat 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.

5. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, han d’ésser escoltades de manera pre-
ceptiva les entitats associatives d’aquest ens i el Con-
sell de Governs Locals per mitjà de llurs representants.

6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formu-
lar preguntes o demanar aclariments durant un temps 
de deu minuts. Finalment, els compareixents respo-
nen, si escau, a les intervencions dels grups parlamen-
taris.»

Apartat 1

53 Esmena 53
De supressió i addició
GP de Ciutadans (1)

«1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en 
resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els 
grups parlamentaris, en el termini de cinc deu dies, 
mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, 
hi poden proposar l’audiència de les organitzacions i 
els grups socials interessats en la regulació de què es 
tracti o d’experts en la matèria corresponent.»
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Apartat 2

54 Esmena 54
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Article 106, apartat 2

«[...] o dels interessos afectats. En aquest cas, la comis-
sió ha de fixar també el nombre màxim de comparei-
xences d’acord amb la naturalesa i la rellevància de la 
iniciativa legislativa.»

55 Esmena 55
De supressió
GP de Ciutadans (2)

«2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per escrit o per via electrònica en el termini que 
estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser su-
perior a quinze dies. Tanmateix, l’audiència pot és-
ser presencial o per videoconferència, mitjançant una 
compareixença davant la comissió o la ponència, que 
s’ha de substanciar en el termini abans indicat, si la 
comissió ho acorda així per raó de la rellevància de 
l’opinió requerida o dels interessos afectats. En aquest 
cas, la comissió ha de fixar també el nombre màxim de 
compareixences d’acord amb la naturalesa i la relle-
vància de la iniciativa legislativa.»

56 Esmena 56
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (23)

«2) El tràmit d’audiència s’ha de substanciar prefe-
rentment per via presencial o per videoconferència, 
mitjançant una compareixença a la comissió o po-
nència tramitadora. S’ha de substanciar en el termini 
abans indicat. La Comissió, en funció de la complexi-
tat, dels interessos afectats o de la rellevància de la llei 
a tramitar, pot fixar també el nombre de compareixen-
ces màxim i també si el tràmit d’audiència es pot fer 
per escrit.»

Apartat 3

57 Esmena 57
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

«3. Si, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, s’han 
de fer compareixences, els grups parlamentaris poden 
presentar sol·licituds fins al nombre màxim que deter-
mini la comissió d’acord amb la representació propor-
cional que hi tinguin. Les sol·licituds que han d’anar 
acompanyades d’una memòria explicativa dels motius 
que justifiquen la compareixença, d’un currículum de 
la persona o entitat i de les dades de contacte.»

58 Esmena 58
De supressió i addició
GP de Ciutadans (3)

«106.3. Si, d’acord amb el que estableix l’apartat 2, 
s’han de fer compareixences, els grups parlamenta-
ris poden presentar sol·licituds fins al nombre màxim 
que determini la comissió d’acord amb la representació 
proporcional que hi tinguin. Les sol·licituds han d’anar 
acompanyades d’una memòria explicativa dels motius 
que justifiquen la compareixença, d’un currículum de la 
persona o entitat i de les dades de contacte.

4. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Si s’han de substanciar com a compareixences no es 
pot superar en cap cas el límit màxim que s’hagi fixat 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2. Tanmateix, 
els grups parlamentaris tindran dret a que un mínim 
de les compareixences proposades per ells, que que-
da fixat en un nombre de tres, siguin substanciades de 
forma obligatòria en els procediments legislatius.

5. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, han d’ésser escoltades de manera pre-
ceptiva les entitats associatives d’aquest ens i el Con-
sell de Governs Locals per mitjà de llurs representants.

6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formular 
preguntes o demanar aclariments durant un temps de 
deu minuts. Finalment, els compareixents responen, si 
escau, a les intervencions dels grups parlamentaris.»

Apartat 4

59 Esmena 59
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

«4. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Si s’han de substanciar com a compareixences no es 
pot superar en cap cas el límit màxim que s’hagi fixat 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.»

60 Esmena 60
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (24)

Dels apartats 3 i 4 de l’article 106.

Apartat 5

61 Esmena 61

De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

«5. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, ha d’ésser escoltat de manera precepti-
va el Consell de Governs Locals i, si s’escau, les enti-
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tats associatives d’aquest ens per mitjà de llurs repre-
sentants.»

Apartat 6

62 Esmena 62
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

«6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formu-
lar preguntes o demanar aclariments durant un temps 
de deu minuts. Finalment, els compareixents respo-
nen, si escau, a les intervencions dels grups parlamen-
taris en un temps màxim de cinc minuts.»

Addició de nous apartats

63 Esmena 63
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (25)

«7) Les entitats i grups socials podran comparèixer i 
intervenir en els Plens monogràfics o extraordinaris 
que tinguin relació amb el seu objecte o finalitat, a pe-
tició de dos grups parlamentaris.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes 54, 56, 57, 59, 60, 61 i 62 amb la 
redacció següent:

«Article 106

1. [...]

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per via presencial o per videoconferència, mit-
jançant una compareixença davant la comissió o la 
ponència tramitadora en el termini que estableixi la 
mesa de la comissió, que no pot ser superior a quinze 
dies. També es pot substanciar per escrit o per via elec-
trònica si així ho determina la comissió.

3. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Quan s’hagin de substanciar com a compareixences, 
els grups parlamentaris han d’acompanyar la seva sol-
licitud amb una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença i de les dades de contacte 
del compareixent.

4. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, ha d’ésser escoltat de manera preceptiva 
el Consell de Governs locals i, si escau, les entitats re-
presentatives dls ens locals.

5. En cada compareixença, en primer lloc, interve-
nen els compareixents durant un temps de quinze mi-

nuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden 
formular preguntes o demanar aclariments durant un 
temps de deu minuts, que seran respostes globalment 
pel compareixent per un temps de cinc minuts. Si ho 
demana algun grup parlamentari, els temps d’inter-
venció dels compareixents poden ser diferents en els 
termes que acordi la comissió en el moment d’aprovar 
les compareixences.»

La Ponència també recomana l’adopció d’un text 
transaccional amb l’esmena 63, que comportaria la 
modificació de l’article 178 del Reglament, amb la re-
dacció següent:

«Article 178

1. Les entitats i els grups socials poden comparèixer 
i intervenir en els plens monogràfics o extraordinaris 
que tinguin relació amb el seu objecte o finalitat, a pe-
tició de dos grups parlamentaris, si així ho acorda la 
Junta de Portaveus.

2. De la mateixa forma, també es pot convidar a com-
parèixer i intervenir en el Ple personalitats rellevants 
per llur significació institucional, política, social, cien-
tífica o cultural. En aquest cas, la iniciativa també la 
pot adoptar el president o presidenta del Parlament.»

Secció tercera. Especialitats del procediment 
legislatiu

Nou apartat sisè. La tramitació de les 
iniciatives legislatives populars

Text presentat

Article I.1. Admissió a tràmit

1. La Mesa del Parlament admet a tràmit les proposi-
cions d’iniciativa legislativa popular si compleixen els 
requisits establerts per la llei que les regula i aquest 
Reglament.

2. Si la proposició de llei pot implicar un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al 
pressupost vigent en el moment de la seva tramitació 
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legisla-
tiva popular no pot entrar en vigor, en la part que com-
porti la dita afectació pressupostària, fins a l’exercici 
pressupostari següent o, si escau, fins a un altre de pos-
terior, si així ho determina la mateixa proposició de llei.

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, la Mesa 
del Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa 
popular al Govern perquè es posicioni sobre els seus 
efectes econòmics en el termini de vuit dies.

4. Si el Govern considera que es produeix afectació 
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a 
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tràmit la proposició de llei en els termes que estableix 
l’apartat 2. Si el Govern no es pronuncia en el termini 
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha 
afectació pressupostària.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article I.2. El debat de totalitat de les 
iniciatives legislatives populars

1. El debat de totalitat de la proposició de llei ha de 
tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la 
Mesa del Parlament de l’acord en què declara que s’ha 
assolit el nombre de signatures vàlides necessàries per 
a la tramitació parlamentària de la proposició de llei. 
La Mesa del Parlament ha de comunicar a la comissió 
promotora les dates d’inici i de finiment del termini.

2. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix en-
tre períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat 
ha d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordi-
nari del període de sessions següent.

3. Si el termini a què fa referència l’apartat 1 fineix 
en un període entre legislatures, s’habilita automàtica-
ment un nou termini de dos mesos, a comptar de l’en-
demà de la constitució del Parlament de la nova legis-
latura. En aquest cas, la Mesa del Parlament, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, ha d’obrir un nou termini 
de presentació d’esmenes a la totalitat.

4. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el 
representant de la comissió promotora té dret a inter-
venir després que ho hagin fet els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. Aquests grups poden tor-
nar a intervenir després que ho hagi fet el representant 
de la comissió promotora.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article I.3. La tramitació en comissió de les 
proposicions de llei d’iniciativa legislativa 
popular i el subsegüent debat en el Ple

1. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tra-
mitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora 

pot participar en la tramitació davant la comissió par-
lamentària corresponent per mitjà de les actuacions 
següents:

a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament 
estableix per a les compareixences de les organitza-
cions i els grups socials en el procediment legislatiu, 
abans que s’obri el període de presentació d’esmenes 
a l’articulat.

b) Proposar audiències de persones i entitats en el trà-
mit a què es refereix la lletra a. Aquestes audiències 
han d’ésser sotmeses a votació de la comissió legislati-
va corresponent.

c) Designar un representant perquè assisteixi a la pri-
mera reunió de la ponència nomenada per la comissió.

d) Participar, per mitjà del seu representant, en les reu-
nions de la ponència per a assessorar-la quan aquesta 
li ho requereixi.

2. Un cop dictaminada la proposició de llei en comis-
sió, el debat en el Ple comença amb la intervenció dels 
promotors de la iniciativa.

3. La comissió promotora, als efectes del que establei-
xen els apartat 1 i 2, ha de designar un representant i 
un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la 
comissió. El representant i el suplent han d’ésser mem-
bres de la comissió promotora.

4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del 
Parlament propostes o queixes relatives a la tramitació 
de la iniciativa legislativa popular. La Mesa, una vega-
da escoltada la Junta de Portaveus, ha de respondre a 
la comissió en el termini de quinze dies a partir de la 
recepció de les dites propostes o queixes.

Esmenes presentades

Apartat 1

Addició de noves lletres

64 Esmena 64
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (33)

«e) La Comissió Promotora passarà a formar part de 
la Comissió Parlamentària que tramita aquella inicia-
tiva legislativa amb veu però sense vot. Com a tal, po-
drà proposar compareixences de les organitzacions i 
els grups socials interessats en la regulació de què es 
tracti, i també tindrà dret a intervenir formulant pre-
guntes o demanant aclariments, en els mateixos termes 
que els grups parlamentaris.

f) La Comissió Promotora també participarà en la po-
nència encarregada d’elaborar l’informe sobre les es-
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menes, amb veu però sense vot, així com en el debat del 
dictamen de la Comissió Parlamentària

g) Durant el temps que duri la tramitació parlamen-
tària de la proposició de llei la Comissió Promotora 
podrà disposar, si ho demana, d’un despatx amb or-
dinador, connexió a internet i telèfon, i podrà fer ús 
dels serveis del Parlament en tot allò que tingui a veure 
amb l’esmentada tramitació, com les sales de premsa o 
les sales de reunions.»

Recomanacions de la Ponència

La ponent del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa anuncia 
la retirada de l’esmena 64.

Text presentat

Article I.4. Assessorament i suport dels serveis 
del Parlament a la comissió promotora

1. Els serveis del Parlament han de facilitar a la co-
missió promotora la informació i la documentació que 
tingui relació directa amb la iniciativa legislativa po-
pular o amb la seva tramitació. Així mateix, els ser-
veis jurídics del Parlament han d’assessorar la comis-
sió promotora amb relació al compliment dels requisits 
formals durant tota la tramitació de la iniciativa legis-
lativa popular. El representant de la comissió promo-
tora ha de presentar les sol·licituds d’informació i as-
sessorament davant la Secretaria General.

2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a difondre el contingut de les iniciatives legislatives 
populars i per a promoure la participació ciutadana 
durant llur tramitació parlamentària.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Nova secció quarta. Procediment per a la 
consolidació de la legislació vigent

Text presentat

Article II.1. Consolidació

1. El procediment de consolidació legislativa de lleis i 
normes amb rang de llei té per objecte elaborar un nou 
text legal que integri la legislació vigent sobre una ma-
tèria o un sector determinats.

2. La finalitat de la consolidació legislativa és la de 
simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la quali-

tat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un 
millor coneixement del dret vigent.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article II.2. Supòsit d’aplicació

1. El procediment de consolidació legislativa és aplica-
ble a un sector o una matèria quan s’han produït mo-
dificacions legals parcials que, per llur freqüència, di-
versitat o complexitat, fan aconsellable de consolidar 
en un únic text la legislació vigent.

2. La consolidació legislativa es pot aplicar per a inte-
grar en un únic text legal la legislació vigent sobre més 
d’una matèria o d’un sector, sempre que hi hagi una 
connexió temàtica entre ells i es compleixin les condi-
cions establertes per l’apartat 1.

3. No poden ésser objecte del procediment de consoli-
dació les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, 
ni les lleis per a l’aprovació de les quals l’Estatut exi-
geix una majoria reforçada.

Esmenes presentades

Apartat 3

65 Esmena 65
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (34)

«3) No poden ésser objecte del procediment[...] una 
majoria reforçada, ni tampoc les lleis fruit d’una inici-
ativa legislativa popular.»

Recomanacions de la Ponència

La ponent del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa anuncia 
la retirada de l’esmena 65.
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Text presentat

Article II.3. Naturalesa i efectes de la 
consolidació legislativa

1. El procediment de consolidació legislativa dóna lloc 
a un nou text amb valor de llei que substitueix i deroga 
les lleis i les normes amb rang de llei que consolida.

2. Els textos consolidats són promulgats i publicats 
com a lleis, d’acord amb el que estableix l’article 65 de 
l’Estatut. El text consolidat publicat ha d’indicar en el 
títol la seva naturalesa.

3. Els textos consolidats no poden modificar la regula-
ció substitutiva de la matèria afectada. El procediment 
que estableix aquest capítol no es pot utilitzar mai amb 
aquesta finalitat i la Mesa del Parlament i la comissió 
tramitadora han de vetllar sempre perquè aquest re-
quisit es compleixi sense excepció.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article II.4. Iniciativa de consolidació 
legislativa

1. La iniciativa del procediment de consolidació legis-
lativa correspon únicament al Govern, als grups par-
lamentaris i als membres del Parlament.

2. La iniciativa parlamentària d’un procediment de 
consolidació legislativa pot ésser presentada per un 
grup parlamentari amb la signatura del portaveu o per 
un diputat amb la signatura de quatre membres més 
del Parlament.

3. Els projectes i les proposicions de textos consolidats, 
a més dels requisits que determina l’article 101.1, han 
de dur com a document annex la llista de les lleis i les 
altres normes amb rang de llei que consoliden i que 
resten derogades amb l’aprovació del text consolidat.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article II.5. Tramitació

1. Els projectes i proposicions de textos consolidats han 
de ser tramitats per una comissió específica que s’ha 

de crear a l’inici de la legislatura amb aquesta finali-
tat, integrada per un representant de cada grup parla-
mentari i per personal del Parlament, el qual, sota la 
coordinació d’un lletrat, realitzarà les tasques d’assis-
tència i assessorament tècnic en els procediments de 
consolidació.

2. Els projectes i les proposicions de textos consolidats 
no poden ser objecte d’esmena a la totalitat ni d’esme-
nes a l’articulat.

3. La comissió ha de nomenar una ponència integra-
da per un representant de cada grup parlamentari o 
per un únic ponent si es tracta d’una consolidació molt 
senzilla, que ha d’estudiar i valorar la proposta i, si es-
cau, proposar recomanacions de modificació del text, 
sempre dins dels límits inherents a la naturalesa del 
procediment de consolidació. La ponència pot dema-
nar l’opinió d’experts independents en la matèria de 
què es tracti quan ho consideri necessari per a complir 
la seva tasca.

4. Les recomanacions de la ponència han de tenir com 
a objecte:

a) Eliminar discordances.

b) Aclarir i harmonitzar els textos.

c) Eliminar antinòmies.

d) Eliminar redundàncies.

e) Harmonitzar el llenguatge, les denominacions i l’es-
tructura del text.

f) Esmenar les errades gramaticals i millorar la redac-
ció del text.

5. Un cop acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar a 
la comissió. L’informe de la ponència ha d’anar acom-
panyat, si escau, de l’informe que els serveis jurídics 
del Parlament hagin emès amb relació al projecte o 
proposició i a les recomanacions de la ponència.

6. Es pot demanar un dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries a l’únic efecte de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les caracte-
rístiques i respecta els requisits que aquest capítol es-
tableix per als textos consolidats.

Esmenes presentades

Apartat 1

66 Esmena 66
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

«Article II.5. Tramitació

1. Els projectes i proposicions de textos consolidats 
han de ser tramitats per una comissió específica que 
s’ha de crear a l’inici de la legislatura amb aquesta fi-
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nalitat, integrada per un representant de cada grup par-
lamentari i per personal del Parlament, el qual, sota la 
coordinació d’un lletrat i la col·laboració d’assessors 
lingüístics, realitzarà les tasques d’assistència i asses-
sorament tècnic en els procediments de consolidació.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 66.

Apartat 2

67 Esmena 67
De supressió
GP de Ciutadans (4)

«2. Els projectes i les proposicions de textos consoli-
dats no poden ser objecte d’esmena a la totalitat ni d’es-
menes a l’articulat.»

Apartat 5

68 Esmena 68
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

«5. Un cop acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar a 
la comissió. L’informe de la ponència ha d’anar acom-
panyat, si escau, de l’informe que els serveis jurídics 
del Parlament, amb la col·laboració dels serveis lin-
güístics, hagin emès amb relació al projecte o proposi-
ció i a les recomanacions de la ponència.»

Apartat 6

69 Esmena 69
De supressió
GP de Ciutadans (5)

«6. Es pot demanar un dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries a l’únic efecte de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les carac-
terístiques i respecta els requisits que aquest capítol 
estableix per als textos consolidats, així com per exa-
minar l’adequació del text resultant a l’estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i a la Constitució Espanyola.»

70 Esmena 70
De supressió
GP Socialista (8)

«6. Es pot demanar un dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries a l’únic efecte de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les caracte-
rístiques i respecta els requisits que aquest capítol esta-
bleix per als textos consolidats.»

Text presentat

Article II.6. Aprovació del text consolidat

1. L’aprovació del text consolidat correspon a la co-
missió a què fa referència l’article II.5, que actua amb 
competència legislativa plena.

2. El projecte o proposició de text consolidat s’ha de 
tramitar pel procediment de lectura única. El text con-
solidat ha d’ésser objecte d’una única votació, que ha 
d’inclou re, si escau, les recomanacions fetes per la po-
nència.

3. A proposta de la Mesa del Parlament, de tres grups 
parlamentaris o d’una desena part dels diputats, el text 
consolidat pot ésser debatut i aprovat en el Ple, pel 
procediment de lectura única.

Esmenes presentades

Apartat 2

71 Esmena 71

De supressió
GP de Ciutadans (6)

«2. El projecte o proposició de text consolidat s’ha de 
tramitar pel procediment de lectura única. El text con-
solidat ha d’ésser objecte d’una única votació, que ha 
d’inclou re, si escau, les recomanacions fetes per la po-
nència.»

Addició de nous articles

72 Esmena 72
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (26)

Del punt 1 de l’article 133

«1) Una vegada finit el debat, la Mesa del Parlament 
fixa un termini, que no pot ser inferior a les vint-i-qua-
tre hores, [...]»

73 Esmena 73
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (27)

D’un nou punt a l’article 144

«5) La resposta del Govern ha de ser clara, no es pot 
basar únicament en conceptes generals o ambigus i no 
es pot remetre a informacions publicades. Tampoc pot 
agrupar les respostes a diverses preguntes sinó respon-
dre-les una per una.

En cas que el diputat consideri que el Govern no ha 
respost de forma correcta a la pregunta pot presentar 
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escrit a la Mesa. La Mesa decidirà en un termini d’una 
setmana si la resposta és coherent amb la pregunta o 
no. En cas de que consideri que no, ho comunicarà al 
Govern que haurà de tornar a remetre una nova res-
posta en el termini de quinze dies.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 73, amb la redacció següent:

«Article 144

[...]

5. La resposta del Govern ha de ser clara i precisa amb 
relació a l’objecte de la pregunta. La remissió a infor-
macions publicades, si escau, ha de ser sempre com-
plementària a la resposta sense substituir aquesta.

6. Les respostes han de ser individualitzades llevat que 
concorrin causes objectives que justifiquin donar una 
resposta agrupada. En aquest cas, s’hauran d’indicar 
els motius justificatius.

7. Si el diputat considera que el Govern no ha respost 
de forma correcta a la pregunta, pot presentar un es-
crit a la Mesa perquè aquesta decideixi si la resposta 
és coherent amb la pregunta formulada i, si escau, si 
és procedent la resposta agrupada. El termini per pre-
sentar l’escrit és de tres dies a comptar del següent a 
la comunicació al diputat de la resposta del Govern i 
la Mesa l’ha de resoldre en el termini de set dies. Si la 
Mesa accepta la reclamació, ho ha de comunicar al 
Govern perquè aquest trameti una nova resposta en el 
termini de quinze dies.»

74 Esmena 74
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

D’un nou redactat de l’article 147 corresponent al Tí-
tol IV, del Capítol III de la Secció sisena

«Article 147. Declaracions institucionals

1. El Parlament pot fer declaracions adreçades als 
ciutadans en relació amb qualsevol qüestió d’interès 
de la Generalitat i dels ciutadans.

2. Les declaracions institucionals són acordades unà-
nimement pel president o presidenta i per la Junta de 
Portaveus, es publiquen en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya i són llegides en sessió plenària o 
a la Comissió corresponent segons determini la Mesa.

3. S’anomenen declaracions de la Junta de Portaveus 
les que s’acorden exclusivament per majoria.

4. S’anomenen declaracions de la presidència les que 
fa el president o presidenta des de la seva responsabili-
tat i representació.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 74.

75 Esmena 75
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (29)

D’un nou punt abans del punt 1 a l’article 153

«0) En cas d’absència, caldrà que justifiquin per escrit 
davant la Mesa els motius de la seva absència.»

76 Esmena 76
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (28)

D’un nou punt a l’article 153

«5) Els senadors designats pel Parlament tenen l’obli-
gació, no tan sols el dret, de comparèixer davant el 
Parlament si són cridats a fer-ho.»

Recomanacions de la Ponència

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 76 que comportaria la modificació 
de l’apartat 3 de l’article, amb la redacció següent:

«3. Els senadors que representen la Generalitat al Se-
nat, a petició de la tercera part d’aquests o per acord 
de la comissió, han de comparèixer en una sessió in-
formativa [...] o amb les comunitats autònomes.»

77 Esmena 77
De modificació
GP Socialista (13)

Es modifica l’apartat primer de l’article 173, amb la 
redacció següent:

«Article 173. Control parlamentari

1. Els diputats poden formular preguntes, a respondre 
oralment o per escrit, als càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les se-
ves empreses filials, sens perjudici del control directe 
sobre el president o presidenta com a màxim respon-
sable de l’entitat.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 77.
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78 Esmena 78
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (30)

De l’apartat 1 de l’article 189 que resta redactat de la 
següent manera:

«1) En cas de tres absències no justificades per escrit 
consecutives del Ple o de les comissions, indistinta-
ment, o en que la justificació sigui insuficient, o a cinc 
d’alternes, durant un període de sessions, la Mesa im-
posarà una sanció econòmica al diputat. La Mesa ac-
tuarà d’ofici i portarà un control, que serà públic, de 
l’assistència a les sessions.»

79 Esmena 79
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (31)

D’un punt 2 bis a l’article 189

«2bis) En el cas de negativa per part de diputats i 
diputades a comparèixer davant d’una comissió quan 
aquesta ho hagi aprovat, la Mesa els sancionarà eco-
nòmicament. En cas de reincidència, podrà ser suspès 
d’activitat i retribució durant un mes.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponent del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa anuncia 
la retirada de l’esmena 79.

80 Esmena 80
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (32)

D’un nou punt al final de l’article 189

«4) Els grups parlamentaris son els responsables d’as-
segurar la presència de diputats a les sessions. Si un 
grup no és present amb tots els seus membres a una 
sessió de comissió legislativa la Mesa aplicarà una 
sanció econòmica al grup, sempre que no hagin coin-
cidit de forma simultània la celebració de més reuni-
ons parlamentaries que diputats tingui el grup i que 
no s’hagin justificat de forma satisfactòria els motius 
de l’absència.»

Nou títol. De la transparència en l’activitat 
parlamentària

Capítol I. Transparència

Esmenes presentades

81 Esmena 81

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

Del títol del Capítol I del nou Títol. De la transparèn-
cia en l’activitat parlamentària

«Capítol I. Transparència i publicitat activa»

Secció primera. Principis generals

Text presentat

Article III.1. Política de transparència

1. El Parlament ha de fer pública la informació rela-
tiva a la seva organització, el seu funcionament i les 
seves activitats.

2. La política de transparència té com a finalitat que les 
persones puguin conèixer i tenir a l’abast la informació 
relativa als àmbits a què fa referència l’apartat 1.

Esmenes presentades

Apartat 1

82 Esmena 82
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

«Article III.1. Política de transparència

1. El Parlament ha de fer pública la informació relativa 
a la seva organització, el seu funcionament, les seves 
activitats i règim econòmic, de forma veraç i objectiva, 
de manera que sigui fàcilment accessible i compren-
sible.

[...].»

Recomanacions de la Ponència

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb les esmenes 82 i 83 que comportaria la modi-
ficació de l’apartat 1 de l’article III.1, amb la redacció 
següent:

«1. El Parlament ha de fer pública la informació re-
lativa a la seva organització, el seu funcionament, les 



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 26

seves activitats i el seu règim econòmic de manera ob-
jectiva i que sigui fàcilment accessible i comprensi-
ble.»

Text presentat

Article III.2. Portal de la Transparència

1. El Parlament ha de garantir la transparència de la 
seva informació i documentació per mitjà del Portal de 
la Transparència.

2. El Portal de la Transparència és un sistema integral 
d’informació i coneixement en format electrònic que 
ha de permetre a les persones d’accedir a la informa-
ció i la documentació parlamentàries per mitjà d’un 
cercador que garanteixi una utilització ràpida, fàcil i 
comprensible.

3. El Portal de la Transparència s’ha de configurar de 
manera que garanteixi:

a) La difusió permanent i actualitzada de la informa-
ció.

b) L’organització sistemàtica de la informació, per tal 
que sigui fàcilment accessible i permeti una consulta 
ràpida, àgil i intuïtiva.

c) La facilitat de consulta per mitjà de formats fàcil-
ment comprensibles i que permetin la interoperativitat 
i la reutilització de la informació.

d) L’accés a la informació del Parlament d’acord amb 
el que estableix la legislació de transparència.

Esmenes presentades

Apartat 2

83 Esmena 83
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (35)

«2) [...] ràpida, fàcil i comprensible i accessible.»

84 Esmena 84
D’addició
GP Socialista (9)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article III.2, 
amb la redacció següent:

«2. El Portal de la Transparència és un sistema inte-
gral d’informació i coneixement en format electrònic 
que ha de permetre a les persones d’accedir a la infor-
mació i la documentació parlamentàries per mitjà d’un 
cercador que garanteixi una utilització ràpida, fàcil i 

comprensible, i que incorpori mecanismes d’alerta so-
bre les dades que s’han utilitzat.»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari Socialista anuncia la 
retirada de l’esmena 84.

Text presentat

Article III.3. Reutilització de la informació

1. El format de la informació subministrada per mitjà 
del Portal de la Transparència ha de permetre la reuti-
lització d’aquesta informació.

2. La informació es pot reutilitzar amb qualsevol ob-
jectiu lícit amb la condició de no alterar-ne o desnatu-
ralitzar-ne el sentit i amb l’obligació de citar la font de 
les dades i la data de la darrera actualització.

3. La Mesa del Parlament, excepcionalment, pot sot-
metre a autorització la reutilització de la informació si 
ho exigeix la tutela de drets o béns jurídics directament 
afectats pel contingut de la informació.

Esmenes presentades

Apartat 1

85 Esmena 85
D’addició
GP Socialista (10)

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article III.3, 
amb la redacció següent:

«Article III.3. Reutilització de la informació

1. El format de la informació subministrada per mitjà 
del Portal de la Transparència ha de permetre la reuti-
lització d’aquesta informació i ha d’especificar el tipus 
de reutilització aplicable a la informació que conté, ai-
xí com ha d’incloure un avís legal sobre les condicions 
de la reutilització.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari Socialista anuncia la 
retirada de l’esmena 85.
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Apartat 3

86 Esmena 86
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (36)

De l’apartat 3 de l’article III.3.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 86.

Secció segona. Informació i documentació 
subjectes a transparència

Text presentat

Article III.4. Obligacions de transparència

1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del 
principi de transparència, la informació sobre:

a) L’organització del Parlament i l’Administració par-
lamentària.

b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la 
Mesa i la Junta de Portaveus.

c) Les tramitacions parlamentàries amb llur documen-
tació annexa.

d) El compliment de les obligacions pròpies de l’Esta-
tut dels diputats, d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament, i també llurs retribucions.

e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans i els 
serveis parlamentaris.

f) Els currículums de les persones proposades per a 
ocupar càrrecs públics el nomenament de les quals 
correspon al Parlament.

2. El Parlament ha de fer pública la informació sobre:

a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial.

b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu del personal al servei del Parlament, inclo-
sos els alts càrrecs.

c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats 
pel Parlament.

d) La documentació relacionada amb les activitats 
subjectes a dret administratiu.

3. La informació a què fa referència aquest article ha 
de comprendre les dades i els documents correspo-
nents amb l’abast i la precisió que determini la Mesa 
del Parlament, d’acord amb la legislació sobre trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern.

Esmenes presentades

Apartat 1

Addició de noves lletres

87 Esmena 87
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (37)

«g) Tota la documentació relativa a la programació 
dels treballs parlamentaris, incloent el calendari de 
sessions i de reunió de comissions i ponències i l’ordre 
del dia.

h) Els projectes i proposicions de llei es faran públics a 
partir de la seva entrada al Parlament i s’afegiran totes 
les modificacions que s’esdevinguin fins a la seva apro-
vació definitiva així com les esmenes presentades, les 
votacions i el seu resultat.

i) Tots els informes sol·licitats o elaborats pel Parlament, 
pels serveis jurídics del propi Parlament o per qualsevol 
altre organisme públic o privat, en Ple o Comissions, 
així com tots aquells que s’han fet arribar al Parlament 
per part de qualsevol persona física o jurídica.

j) Les actes de totes les sessions.

k) Retransmissió pel canal Parlament de totes les com-
pareixences en les comissions i publicació de la trans-
cripció.

l) Informació del signe de la votació individual de tots 
els diputats i diputades en totes les votacions en sessi-
ons plenàries i en comissions.

m) Base de dades i registre de totes les gravacions 
d’àudio i/o vídeo, presentat online de manera perma-
nent i amb una transcripció escrita de les mateixes.

n) Un registre de tots els desplaçaments que s’han rea-
litzat actualitzat de manera permanent amb la identifi-
cació de totes les persones que han viatjat amb càrrec 
al pressupost del Parlament i el cost que ha representat 
cada activitat.»

Apartat 2

88 Esmena 88
De modificació, supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

«Article III.4. Obligacions de transparència

[...]

2. El Parlament ha de fer pública la informació sobre:

a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial, d’acord amb 
allò previst a l’article 11 de la llei de transparència.
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b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts 
càrrecs del Parlament i del seu personal directiu.

c) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu del personal al servei del Parlament, agru-
pada en funció de nivells i cossos. inclosos els alts càr-
recs.

d) Els contractes, les licitacions i els convenis signats 
pel Parlament.

e) La documentació relacionada amb les activitats sub-
jectes a dret administratiu.

f) Informació sobre les dades més rellevants de l’inven-
tari general del patrimoni pel que fa als béns immobles 
i especialment els béns mobles amb un valor especial.

[...].»

Addició de nous apartats

89 Esmena 89
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (38)

«4) El Parlament, sempre que sigui possible, publicarà 
la informació en format digital, amb l’ús de software 
lliure i codi obert.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 89.

Text presentat

Article III.5. Límits a les obligacions de 
transparència

1. Les obligacions de transparència tenen com a límits 
els que estableix amb caràcter general la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

2. El principi de transparència sempre s’ha d’aplicar 
preferentment i tota restricció d’aquest principi ha 
d’estar fonamentada en un límit o una excepció expres-
sament establerts per llei.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Capítol II. Accés a la informació pública

Secció primera. Principis generals

Text presentat

Article III.6. Dret d’accés

1. Totes les persones majors de setze anys tenen el dret 
d’accedir a la informació i la documentació del Parla-
ment, a títol individual o en nom i representació d’una 
persona jurídica legalment constituïda o d’una orga-
nització o una plataforma constituïdes per a la defensa 
o la promoció d’interessos col·lectius, encara que no 
tinguin personalitat jurídica.

2. L’exercici del dret d’accés no requereix la concur-
rència de cap interès personal, no resta subjecta a mo-
tivació i no requereix la invocació de cap norma espe-
cífica.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.7. Informació parlamentària

1. El dret d’accés a la informació parlamentària abas-
ta la documentació generada pel Parlament i la que 
aquest té com a conseqüència de l’exercici de les seves 
funcions, inclosa la que li ha de subministrar el Go-
vern, les administracions, altres institucions i terceres 
persones en compliment de la llei o d’aquest Regla-
ment.

2. La informació parlamentària inclou, sense excep-
ció, la documentació relativa a l’activitat dels òrgans 
parlamentaris i la documentació administrativa dels 
serveis que integren l’Administració parlamentària.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.8. Límits del dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació parlamentària pot és-
ser denegat o restringit si es dóna alguna de les causes 
establertes per la legislació de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.
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2. El dret d’accés a la informació parlamentària pot és-
ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació 
de la informació pot comportar un perjudici per a:

a) La seguretat pública i les matèries declarades secre-
tes o reservades d’acord amb la legislació vigent.

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats, si el secret o la confidencialitat són esta-
blerts per una norma amb rang de llei.

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o la tutela judicial efectiva.

e) Els drets dels menors d’edat.

f) La protecció de la intimitat, dels altres drets privats 
legítims i de les dades personals.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

3. Les limitacions al dret d’accés a la informació par-
lamentària s’han d’aplicar sempre en benefici d’aquest 
dret i no es poden ampliar per analogia. Si l’aplicació 
d’algun dels límits afecta només una part de la infor-
mació sol·licitada, s’ha d’autoritzar l’accés a la resta 
de les dades. També s’hi ha d’autoritzar l’accés si la 
protecció dels drets i interessos públics a què fa refe-
rència l’apartat 2 es pot garantir mitjançant l’elimi-
nació o l’anonimització de les dades sensibles, sempre 
que la informació no es desnaturalitzi o esdevingui de 
difícil o equívoca comprensió.

Esmenes presentades

Apartat 2

90 Esmena 90
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

«2. En qualsevol cas, el dret d’accés pot ser denegat o 
restringit quan el coneixement o la divulgació de la in-
formació comporta un perjudici per a:

a) La seguretat nacional.

b) La defensa.

c) Les relacions exteriors.

d) La seguretat pública.

e) La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits pe-
nals, administratius o disciplinaris.

f) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials i la tutela judicial efectiva.

g) Les funcions administratives de vigilància, inspec-
ció i control.

h) Els interessos econòmics i comercials.

i) La política econòmica i monetària.

j) El secret professional i la propietat intel·lectual i in-
dustrial.

k) La garantia de la confidencialitat o el secret exigible 
en processos de presa de decisió.»

91 Esmena 91

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (39)

Del punt 2 de l’article III.8.

Secció segona. Procediment i garanties

Text presentat

Article III.9. Procediment

1. Les sol·licituds d’accés a la informació parlamentà-
ria pública es poden fer per qualsevol mitjà que per-
meti tenir constància de la identitat del sol·licitant i 
d’una adreça de contacte, preferentment electrònica, 
als efectes de les comunicacions entre el sol·licitant i 
el Parlament.

2. El Portal de la Transparència del Parlament ha de 
facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació par-
lamentària mitjançant un formulari electrònic senzill i 
fàcilment accessible.

3. La Mesa del Parlament ha de regular les condicions 
d’exercici del dret d’accés a la informació parlamen-
tària i el procediment per a resoldre les sol·licituds. 
Aquesta regulació s’ha d’inspirar en els principis i les 
regles de la legislació de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern.

Esmenes presentades

Apartat 1

92 Esmena 92
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (40)

«1) Les sol·licituds d’accés a la informació parlamentà-
ria pública es poden fer per qualsevol mitjà que per-
meti tenir constància i contacte d’una via de contacte 
amb el sol·licitant, preferentment electrònica o telefòni-
ca, als efectes de les comunicacions entre el sol·licitant 
i el Parlament.»
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Text presentat

Article III.10. Accés a la informació

1. El Parlament ha de subministrar la informació sol-
licitada en el format que s’hagi demanat en el termini 
de trenta dies.

2. El Parlament pot subministrar la informació sol-
licitada en un format diferent del demanat, especial-
ment per via electrònica o mitjançant la consulta pre-
sencial a les dependències del Parlament, si aquesta 
alternativa és més fàcil i econòmica per al Parlament i 
no dificulta l’accés a les dades.

3. Els interessats tenen dret a demanar l’expedició de 
còpies i la transposició de la informació a formats di-
ferents de l’original. Tanmateix, el Parlament pot de-
negar la sol·licitud si pot comprometre el bon funcio-
nament dels serveis de l’Administració parlamentària 
per raó dels recursos personals o material que calgui 
mobilitzar.

4. En els supòsits a què fa referència l’apartat 3 el Par-
lament pot exigir una contraprestació econòmica ajus-
tada al cost del servei.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.11. Silenci positiu

1. La sol·licitud d’accés a la informació pública s’entén 
estimada si el Parlament no resol i no notifica la seva 
decisió en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà 
de la recepció de la sol·licitud, llevat que una norma 
amb rang de llei estableixi expressament un efecte de-
sestimatori, total o parcial, amb relació a una determi-
nada informació.

2. El dret d’accés a la informació pública no es pot ad-
quirir en cap cas per silenci si s’aplica algun dels lí-
mits per a accedir a la informació pública establerts 
per aquest reglament o per altres lleis.

3. El termini per a resoldre es pot prorrogar o restar 
en suspens en els supòsits establerts per la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

Esmenes presentades

Apartat 2

93 Esmena 93
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (41)

Del punt 2 de l’article III.11.

Text presentat

Article III.12. Garantia del dret d’accés

1. El Parlament ha de comptar amb un òrgan de ga-
rantia del dret d’accés a la informació pública.

2. A l’inici de cada legislatura, la Mesa del Parlament 
ha de designar les persones que integren l’òrgan en-
carregat de recollir les reclamacions que es presentin 
contra les resolucions adoptades pel Parlament en ma-
tèria d’accés a la informació pública, o subscriure un 
conveni amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública que estableix la legislació de 
transparència.

3. La Mesa del Parlament aprova les normes regula-
dores de l’òrgan de garantia del dret d’accés a la in-
formació, que ha d’ésser integrat per personal al ser-
vei del Parlament o personal extern que compleixi, en 
ambdós casos, els requisits tècnics que determina la 
legislació de transparència. Aquestes normes han de 
garantir en tot cas l’actuació independent de l’òrgan.

Esmenes presentades

Apartat 1

94 Esmena 94
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (17)

«Article III.12. Garantia del dret d’accés

1. El Parlament ha d’establir un sistema de garanti-
es que reforci el dret d’accés a la informació pública, 
atorgant a la Mesa del Parlament la competència per 
revisar totes aquelles denegacions del dret d’accés que 
es produeixin.»
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Apartat 2

95 Esmena 95
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (18)

«2. El Parlament mitjançant un Conveni amb la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública que estableix l’article 39 de la llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern, atorga a aquest òrgan la competència per resol-
dre aquelles reclamacions dels ciutadans contra les de-
negacions del dret d’accés acordades pel Parlament.»

Apartat 3

96 Esmena 96
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

De l’apartat 3 de de l’article III.12.

Capítol III. Registre de grups d’interès

Secció primera. El Registre

Text presentat

Article III.13. Registre de grups d’interès

1. El Registre de grups d’interès és públic i té com a 
finalitat la inscripció i el control de les persones i or-
ganitzacions que, en interès d’altres persones o com 
a expressió directa d’interessos col·lectius, acomplei-
xen activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de 
les lleis o en l’exercici de les altres funcions del Par-
lament.

2. La creació i el funcionament del Registre de grups 
d’interès ha de respectar el dret dels diputats i dels 
grups parlamentaris a exercir llur mandat sense res-
triccions.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.14. Contingut del Registre de grups 
d’interès

1. El Registre de grups d’interès ha de determinar i 
classificar les persones i organitzacions que s’hi han 

d’inscriure i la informació que han de donar al Parla-
ment sobre llurs activitats, organització, funcionament 
i finançament.

2. La Mesa del Parlament ha de determinar les acti-
vitats susceptibles d’ésser considerades d’influència a 
l’efecte del que estableix l’article III.13, i també les ac-
tivitats excloses d’inscripció al Registre d’acord amb 
els criteris establerts per la legislació de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern.

3. La Mesa del Parlament ha de determinar les catego-
ries de la classificació dels grups d’interès, la informa-
ció requerida als declarants, el codi de conducta i el 
procediment que s’ha de seguir en cas d’incompliment 
de les obligacions que estableixen aquest reglament i el 
Codi de conducta.

Esmenes presentades

Apartat 1

97 Esmena 97
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (42)

Al final del punt 1 de l’article III.14

«[...] funcionament i finançament.

Entre la informació requerida caldrà que hi consti, 
com a mínim, el nom o raó social del grup d’interès, les 
lleis, reglaments, plans, programes, informes o qual-
sevol normativa, política pública o document sobre el 
que treballin, el seu llistat de clients per als qui treba-
llen; el pagament que en perceben d’aquests i el pres-
supost amb el que compten per a dur a terme la seva 
tasca; una relació, ordenada per categories, de per-
sones i organitzacions que treballen per compte propi 
amb la finalitat de participar en l’elaboració i l’apli-
cació de les polítiques públiques; les reunions o audi-
ències que han mantingut amb qualsevol persona de 
les institucions de l’art. 43, on es consigni la data, els 
participants, les matèries que han tractat i l’objectiu de 
les gestions realitzades, amb actualització permanent; 
els documents o informació que el grups d’interès han 
mostrat o subministrat, ja sigui durant una reunió o 
fora d’aquesta, i que tingui relació amb un procés de 
presa de decisió en marxa; el sistema de control i fisca-
lització, que ha d’establir els mecanismes de denúncia 
aplicables en el cas d’incompliment del que estableix 
aquesta llei o del codi de conducta.»
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Apartat 2

98 Esmena 98
D’addició
GP Socialista (11)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article III.14, 
amb la redacció següent:

«Article III.14. Contingut del registre de grups d’in-
terès

[...]

2. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de 
Portaveus, ha de determinar les activitats susceptibles 
d’ésser considerades d’influència a l’efecte del que es-
tableix l’article III.13, i també les activitats excloses 
d’inscripció al Registre d’acord amb els criteris esta-
blerts per la legislació de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 98, que comportaria una modifica-
ció de l’apartat 2 de l’article, amb la redacció següent:

«2. La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, ha de determinar [...].»

Apartat 3

99 Esmena 99
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (43)

«3) [...] Codi de conducta. En cas d’incompliment se-
ran d’aplicació, com a mínim, les sancions previstes a 
la llei de transparència.»

Text presentat

Article III.15. Publicitat del Registre

1. Les dades del Registre s’han de fer públiques per 
mitjà del Portal de la Transparència.

2. Les activitats acomplertes pels grups d’interès en 
l’àmbit parlamentari s’han de publicar periòdicament. 
Aquesta periodicitat no pot ésser superior a un mes.

3. La publicitat de les activitats dels grups d’interès 
ha d’incloure, en tot cas, l’agenda de contactes tinguts 
pels grups d’interès amb membres del Parlament, llurs 
assessors i funcionaris del Parlament, la informació 
sobre la realització d’actes als quals es convidi els di-

putats, la participació en tràmits d’audiència de pro-
cediments legislatius i les aportacions fetes sobre ini-
ciatives legislatives adreçades al Parlament i als grups 
parlamentaris.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Secció segona. Drets i obligacions derivats de la 
inscripció en el Registre de grups d’interès

Text presentat

Article III.16. Efectes de la inscripció en el 
Registre de grups d’interès

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès per-
met:

a) Activar mesures que facilitin l’accés a les dependèn-
cies del Parlament, als diputats i a llurs assessors i al 
personal del Parlament.

b) Organitzar o copatrocinar actes en les dependènci-
es del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa 
del Parlament.

c) Obtenir canals especials d’informació.

d) Intervenir com a compareixents en comissió, d’acord 
amb el que estableix el Reglament.

2. Correspon a la Mesa del Parlament determinar les 
mesures aplicables en cada cas d’entre les establertes 
per l’apartat 1, d’acord amb la classificació dels grups 
d’interès. La Mesa pot acordar mesures addicionals, 
respectant sempre el principi d’igualtat.

Esmenes presentades

Apartat 2

100 Esmena 100
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (43)

«2) [...] com a grups d’interès. Tota aquesta informació 
serà pública i publicada al portal de transparència.»
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Text presentat

Article III.17. Obligacions

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents:

a) Acceptar que la informació que els grups d’interès 
han de proporcionar al Parlament es faci pública.

b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el Codi de conducta i acceptar les conse-
qüències d’un eventual incompliment.

2. Els grups d’interès, en virtut de la inscripció al Re-
gistre, han d’informar el Parlament de les activitats 
que acompleixen, dels clients, les persones o les orga-
nitzacions per als quals treballen, de les remuneraci-
ons que perceben, si escau, i de les despeses relaciona-
des amb llur activitat com a grups d’interès.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.18. Mesures en cas d’incompliment

1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquest reglament o el Codi de conducta dóna lloc a 
l’adopció per la Mesa del Parlament de mesures de 
suspensió o cancel·lació de la inscripció en el Regis-
tre de grups d’interès, en funció de la gravetat de l’in-
compliment, d’acord amb el que estableixen les nor-
mes de règim intern reguladores del Registre de grups 
d’interès.

2. Tota persona pot presentar una denúncia davant 
la Mesa del Parlament als efectes del que estableix 
l’apartat 1. El Portal de la Transparència ha de facili-
tar un formulari estàndard per a aquest fi.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Capítol IV. Parlament obert

Secció primera. Principis generals

Text presentat

Article III.19. Impuls del Parlament obert

1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparèn-
cia i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les enti-
tats, les organitzacions i els grups socials participin i 
col·laborin en la tramitació dels projectes i proposici-
ons de llei i les iniciatives parlamentàries en general.

2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
perquè els ciutadans li puguin presentar peticions, i li 
puguin fer propostes de millorament de les lleis i sug-
geriments referits al funcionament del Parlament.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.20. Transparència i informació 
pública

1. El Portal de la Transparència, per a l’efectivitat 
del Parlament obert, ha de tenir un espai específic on 
constin les iniciatives legislatives en tràmit, la infor-
mació i documentació que les afecta i el calendari de 
tramitació previst.

2. El Portal de la Transparència ha d’estar dotat dels 
instruments i mecanismes que facilitin un accés fàcil, 
ràpid i permanent dels ciutadans a la informació par-
lamentària.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Secció segona. Instruments per a l’efectivitat 
del Parlament obert

Text presentat

Article III.21. Instruments participatius

1. Són instruments del Parlament obert les audiències 
previstes a l’article 106 i els espais de participació i 
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col·laboració ciutadana que ha d’establir la Mesa del 
Parlament.

2. Les audiències tenen com a finalitat promoure la 
participació directa de les organitzacions i els grups 
socials i dels experts en la tramitació de les iniciatives 
legislatives, d’acord amb el que estableix l’article 106.

3. Els espais de participació i col·laboració han de per-
metre seguir la tramitació de les iniciatives legislati-
ves, fer comentaris sobre el seu contingut i presentar 
suggeriments o propostes de modificació als projectes i 
a les proposicions de llei.

4. La participació en l’activitat parlamentària dels 
ciutadans, entitats i organitzacions socials també es 
pot realitzar mitjançant l’aportació d’opinions i la 
presentació d’informes i altres documents relacionats 
amb qualsevol tramitació parlamentària.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.22. Diàleg amb els ciutadans

1. El Parlament ha d’utilitzar els instruments de parti-
cipació i col·laboració ciutadana com a plataformes de 
diàleg i de relació amb els ciutadans.

2. A aquest efecte, el Parlament ha de promoure les 
mesures adients perquè aquest diàleg es pugui establir 
amb els diputats i els grups parlamentaris i les apor-
tacions realitzades puguin ser objecte del corresponent 
retorn per part d’aquests.

3. El Portal de la Transparència serà utilitzat com a 
plataforma preferent per a fer efectiva la participació 
ciutadana. A aquest efecte, el Portal haurà de dispo-
sar d’un espai per complir amb aquesta finalitat, amb 
informació actualitzada de totes les iniciatives parla-
mentàries, del seu estat de tramitació, dels processos 
de participació oberts i amb indicació, en el seu cas, 
de la forma i condicions per exercir la participació.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article III.23. Avaluació

1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els proces-
sos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària, 
tenint en compte la informació que facilitin els grups 
parlamentaris.

2. En el cas de les iniciatives legislatives s’ha d’elabo-
rar una memòria un cop finalitzada la tramitació, en la 
qual s’ha de reflectir la influència que ha tingut el pro-
cés participatiu en la llei aprovada.

3. Els informes i les memòries d’avaluació s’han de pu-
blicar en el Portal de la Transparència.

Esmenes presentades

Apartat 1

101 Esmena 101

De supressió
GP Socialista (12)

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 
III.23

«Article III.23. Avaluació

1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els proces-
sos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària, 
tenint en compte la informació que facilitin els grups 
parlamentaris.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari Socialista anuncia la 
retirada de l’esmena 101.

Addició de noves disposicions addicionals

102 Esmena 102
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

«Disposició addicional

S’adoptaran les mesures normatives necessàries per 
tal d’adaptar la Llei del Consell de Garanties Estatutà-
ries al què disposa l’article II.5, apartat sisè, d’aquest 
Reglament, pel que fa a la facultat de demanar un dic-
tamen al Consell de Garanties Estatutàries en els tex-
tos consolidats.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 102.
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Addició de noves disposicions derogatòries

103 Esmena 103
D’addició
GP Socialista (15)

S’addiciona un incís a la disposició derogatòria, amb 
la redacció següent:

«Disposició derogatòria

Es deroguen el text refós del Reglament del Parlament 
de Cata lunya del 20 d’octubre de 1987, la modificació 
del 19 de desembre de 1991 i l’apèndix que recull els 
criteris interpretatius i les normes supletòries del Re-
glament, aprovats per la Mesa del Parlament fins al 22 
de desembre de 2005. Els textos derogats mantenen la 
condició de precedents.

Així mateix, es deroga la disposició transitòria segona 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 103 que comportaria la inclusió una 
nova disposició final amb el redactat següent:

«D’acord amb el que estableix l’article 67 bis, queda 
sense efecte la disposició transitòria segona de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern.»

Text presentat

Disposició final

S’autoritza la Mesa del Parlament perquè aprovi un 
text refós del Reglament del Parlament, que integri 
les modificacions introduïdes per aquesta reforma. 
Aquesta autorització inclou la facultat d’harmonitzar 
els textos objecte de reforma, així com la de reordenar 
la numeració dels títols, capítols, seccions i articles del 
text resultant, quan s’escaigui.

Esmenes presentades

104 Esmena 104
D’addició
GP de Ciutadans (7)

«S’autoritza la Mesa del Parlament, un cop escoltada 
la Junta de Portaveus, perquè aprovi un text refós del 
Reglament del Parlament, que integri les modificaci-
ons introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorit-
zació inclou la facultat d’harmonitzar els textos objec-
te de reforma, així com la de reordenar la numeració 

dels títols, capítols, seccions i articles del text resul-
tant, quan s’escaigui.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 104.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Lluís M. Corominas i Díaz; Gemma Calvet i Barot; 
David Pérez Ibáñez; Pere Calbó i Roca; Dolors Ca-
mats i Luís; Carina Mejías Sánchez; David Fernàndez 
i Ramos

Predictamen

Proposta de reforma parcial del reglament del 
parlament

Títol II. De l’estatut dels diputats

Capítol I. Els drets i deures dels diputats

Article 5. Suport tècnic

Els diputats tenen dret a rebre, directament o per mit-
jà del grup parlamentari, l’assistència necessària per 
acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament els 
l’han de facilitar, especialment pel que fa a la infor-
mació i la documentació. (Apartat 1 de l’article 5 ac-
tual).

Article 5 bis. Dret d’accés a la informació

1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret 
a accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’ad-
ministració de la Generalitat, dels organismes, les em-
preses i les entitats que en depenen i de les institucions 
o els organismes de la Generalitat que actuen amb in-
dependència funcional o amb una autonomia especial 
reconeguda per llei. Els diputats poden demanar di-
rectament aquesta informació o, en el cas que ho con-
siderin oportú, amb la comunicació al president o bé 
per mitjà d’aquest.

2. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar als diputats la informació demanada per via 
electrònica o per escrit.

3. La informació s’ha de lliurar en un termini no su-
perior a quinze dies, prorrogable com a màxim en set 
dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comuni-
cada la sol·licitud.

Article 5 ter. Límits del dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació forma part del con-
tingut essencial de la funció representativa i parlamen-
tària que correspon als diputats i només pot quedar li-
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mitat per la concurrència d’alguna de les restriccions 
establertes per la legislació reguladora del dret d’accés 
a la informació pública.

2. En tot cas, el dret d’accés a la informació dels di-
putats té caràcter preferent i s’ha de poder fer efectiu 
sempre que els drets o béns jurídics protegits es pu-
guin salvaguardar mitjançant l’accés parcial a la infor-
mació, l’anonimització de les dades sensibles o l’adop-
ció d’altres mesures que ho permetin.

Article 5 quater. Garantia del dret d’accés

1. Si transcorre el termini establert a l’apartat 3 de l’ar-
ticle 5 bis sense que s’hagi donat compliment a la de-
manda d’informació o haver comunicat els motius per 
no acceptar-la, la sol·licitud s’entendrà estimada, llevat 
que una norma amb rang de llei estableixi expressa-
ment un efecte desestimatori, total o parcial, amb rela-
ció a la informació de què es tracti.

2. Quan no es faciliti la informació malgrat el que pre-
veu l’apartat anterior, el diputat pot instar la Mesa del 
Parlament perquè requereixi a l’autoritat responsable 
de complir el deure de facilitar la informació en el ter-
mini improrrogable de tres dies.

3. Si una sol·licitud d’informació és denegada expres-
sament en aplicació d’un dels límits a què es refereix 
l’article 5 ter, la denegació haurà de ser motivada i 
haurà d’indicar les raons fàctiques i jurídiques que la 
justifiquen, així com la impossibilitat d’aplicar mesu-
res que permetin l’accés parcial en els termes que pre-
veu l’apartat 2 de l’article 5 ter.

4. En el cas que es denegui el dret d’accés a la informa-
ció o aquesta no es lliuri en aplicació del que preveu 
l’apartat 2, el diputat pot demanar a la Mesa del Par-
lament en el termini de tres dies a comptar de l’ende-
mà de la comunicació denegatòria o de la finalització 
del termini del requeriment, que es pronunciï sobre la 
fonamentació del dret d’accés a la informació i adopti 
una decisió definitiva al respecte. Si la Mesa considera 
que s’ha de permetre l’accés a la informació, comuni-
carà la seva decisió a l’autoritat responsable perquè la 
compleixi de forma immediata.

5. Abans d’adoptar la decisió a què es refereix l’apar-
tat anterior, la Mesa del Parlament ha de sotmetre la 
qüestió a l’òrgan de garantia del dret d’accés a la in-
formació pública previst a l’article III. 12, per tal que 
n’emeti informe. L’informe tindrà caràcter vinculant 
quan es pronunciï a favor del dret d’accés a la infor-
mació.

6. Els diputats poder fer valer també el seu dret d’ac-
cés a la informació mitjançant els mecanismes de ga-
rantia que estableix amb caràcter general la legislació 
en matèria de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern. La utilització d’aquesta via és com-
patible i no exclou l’aplicació de les mesures previstes 
en aquest reglament.

Article 5 quinquies. Altres mesures per 
garantir el dret d’accés a la informació

1. L’incompliment per part de l’autoritat responsable 
de facilitar l’accés a la informació d’acord amb el que 
estableixen els articles anteriors, ha de donar lloc, si 
escau, a l’aplicació del règim sancionador de la legisla-
ció sobre transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

2. La Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o a sol-
licitud del diputat interessat, ho ha de comunicar al 
Govern, o autoritat responsable si es tracta d’un orga-
nisme dotat per llei d’independència funcional o au-
tonomia especial, a l’efecte d’incoar el corresponent 
expedient sancionador. El Govern o l’autoritat corres-
ponent ha de donar compte a la Mesa del Parlament de 
les actuacions que adopti en el termini de quinze dies 
i justificar, si escau, els motius pels quals decideix no 
incoar el procediment.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, el 
procediment sancionador amb relació al dret d’accés a 
la informació dels diputats també es pot produir d’ofi-
ci o instar per denúncia, d’acord amb el règim general 
que preveu la legislació sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

4. L’incompliment per part del Govern del deure de fa-
cilitar l’accés a la informació en els termes establerts 
a l’article 5 quater, pot donar lloc, com a mesura ad-
dicional i si ho demana el diputat afectat, a la inclusió 
en la primera sessió plenària d’una pregunta sobre els 
motius que han impedit de fer-ho. Si a criteri del dipu-
tat o del seu grup parlamentari la resposta no resulta 
prou fonamentada, es podrà presentar una proposta de 
resolució davant la comissió corresponent, la qual ha 
de ser inclosa en l’ordre del dia de la primera sessió 
que es convoqui.

5. Si l’incompliment del deure de facilitar l’accés a la 
informació és imputable a un organisme dotat per llei 
d’independència funcional o autonomia especial, es 
podrà demanar la compareixença del seu responsable 
davant la comissió corresponent perquè exposi els mo-
tius de la denegació i presentar, si escau, una proposta 
de resolució davant la mateixa comissió d’acord amb 
el que estableix l’apartat anterior.

Capítol II. Els deures dels diputats

Article 9 bis. Principis rectors (addició d’un nou 
article a l’inici del capítol)

1. Els diputats han d’exercir el seu càrrec d’acord amb 
els principis d’integritat, honestedat, transparència, dili-
gència, austeritat, actuació desinteressada, responsabili-
tat i respecte als ciutadans i a la institució parlamentària.

2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de l’in-
terès públic i evitar incórrer en qualsevol situació de 
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conflicte d’interessos. La seva actuació no podrà estar 
mai influïda o compromesa per la finalitat de cercar o 
obtenir qualsevol mena de benefici particular o de ter-
cers, que no tingui caràcter general, directe o indirec-
te, ni recompensa de cap mena.

3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest arti-
cle i en compliment de la legislació vigent, no poden ac-
ceptar, demanar ni rebre cap benefici econòmic ni cap 
altre favor a canvi d’exercir influència o de votar en un 
determinat sentit en les tramitacions parlamentàries.

4. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis i qualsevol mena de fa-
vor o servei, llevat dels obsequis de mera cortesia o 
dels que els siguin atorgats quan representin el Parla-
ment, al qual els han de lliurar.

Article 9 ter. Codi de conducta (addició d’un 
nou article a l’inici del capítol)

1. Són aplicables als diputats, amb caràcter general, 
els principis ètics i les regles de conducta establertes 
per als alts càrrecs per la legislació de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

2. Correspon a la Comissió de Reglament elaborar i 
aprovar un codi de conducta. El Codi de conducta ha 
de regular, com a mínim, les situacions de conflicte 
d’interessos, el compliment de les obligacions deriva-
des del règim d’incompatibilitats i de les declaracions 
d’activitats i de béns i el procediment i les conseqüèn-
cies en cas d’incompliment.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan en-
carregat d’emetre un informe per determinar si existeix 
o no conflicte d’interessos i, en general sobre l’aplica-
ció del codi de conducta. Els informes han de ser pu-
blicats en el Portal de la Transparència del Parlament.

Article 9 quater. Conflicte d’interessos 
(addició d’un nou article a l’inici del capítol)

1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal directe o indirecte que pot influir de 
manera inadequada en el compliment dels seus deu-
res com a diputat de manera íntegra. S’entén per in-
teressos personals els propis del diputat i els secun-
daris, corresponents al seu entorn familiar, d’amistats 
i d’altres persones jurídiques, organitzacions i entitats 
privades amb les quals hagi tingut una vinculació la-
boral, professional, de voluntariat o de defensa d’inte-
ressos corporatius que pugui comprometre la seva lli-
bertat de vot.

2. No es considera que existeix conflicte d’interessos 
quan un diputat pugui obtenir un benefici únicament 
per pertànyer al conjunt de la població o a una catego-
ria o grup ampli de persones.

3. Els diputats han d’evitar incórrer en qualsevol situ-
ació de conflicte d’interessos o adoptar, si escau, les 
mesures necessàries per resoldre’l.

4. En qualsevol cas, els diputats tenen el deure de no-
tificar a la Mesa del Parlament, abans d’intervenir en 
els debats o de votar, o si són proposats com a po-
nents, qualsevol situació de conflicte d’interessos exis-
tent o potencial relacionada amb l’assumpte que s’hagi 
d’examinar.

Article 11. Incompatibilitats (addició de dos 
nous apartats)

5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i condicions establerts per la Mesa del Parla-
ment en funció de l’activitat declarada compatible.

6. Els dictàmens de compatibilitat i d’incompatibilitat 
hauran de ser motivats justificant la decisió de la Co-
missió al respecte, i seran publicats en el Portal de la 
Transparència del Parlament.

Article 12. Declaració d’activitats i bens 
(addició d’un nou paràgraf a l’apartat 6)

6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament 
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb 
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Se-
cretaria General. La informació relativa a les activitats 
i els càrrecs és de caràcter públic i serà publicada al 
Portal de la Transparència del Parlament. La informa-
ció relativa a la declaració de béns també és pública i 
serà publicada al Portal de la Transparència del Parla-
ment, però no pot incloure les dades de localització ni 
aquelles que salvaguarden la privacitat i la seguretat 
dels titulars o de tercers.

Article 18. (addició d’un nou apartat 1 bis)

1 bis. La suspensió a que es refereix l’apartat anterior 
també es pot produir si ho demana un diputat afectat, 
amb la conformitat del portaveu del seu grup parla-
mentari, per una de les causes que s’hi esmenten. En 
aquest cas la Comissió de l’Estatut dels Diputats hau-
rà d’emetre dictamen i la Mesa del Parlament resoldrà 
sobre la sol·licitud.

Article 25. (modificació de l’apartat 2)

2. Els grups parlamentaris han de portar una comp-
tabilitat específica de la subvenció a que fa referència 
l’apartat 1 i han de retre comptes anualment de la seva 
gestió davant la Mesa, als efectes del seu control en els 
termes que estableix la legislació que hi és aplicable.

Article 29. (modificació de la lletra h de 
l’apartat 3 i de l’apartat 5)

3.h) Controlar l’execució del pressupost i presentar al 
Ple l’informe sobre el compliment del pressupost cor-
responent a cada període de sessions.

5. Per tal de complir les funcions a que fa referència 
l’apartat 3.h, la Mesa Ampliada ha de proposar al Ple la 
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designació de tres diputats interventors per a cada perío-
de pressupostari, els qual han de supervisar el control de 
l’execució del pressupost i han de presentar a la Mesa un 
informe bimensual sobre l’execució pressupostària.

Article 50. (addició d’un nou apartat 4)

4. Les compareixences de Consellers i alts càrrecs del 
Govern s’hauran de substanciar en el termini d’un mes 
després de ser aprovades com a màxim, excepte que 
l’afectat acrediti per escrit la impossibilitat de fer-ho 
dins aquest termini davant la Mesa del Parlament.

Article 51. (addició d’un nou apartat 2bis)

2 bis. Les comissions legislatives hauran de celebrar 
sessió, com a mínim, una vegada al mes.

Article 65. (addició d’un nou apartat 1bis)

1 bis. Els grups parlamentaris que no tinguin repre-
sentació en la Diputació Permanent d’acord amb el 
que estableix l’apartat anterior, podran assistir-hi amb 
veu i sense vot quan la Diputació Permanent es reunei-
xi en els períodes entre sessions.

Article 66. (addició d’un nou apartat 2bis)

2 bis. En el supòsit a que es refereix l’apartat 2, cor-
respon a la Mesa de la Diputació Permanent adoptar 
les mesures necessàries per a la gestió administrativa, 
econòmica i pressupostària del Parlament.

Article 67 bis. Estatut del cap o la cap de 
l’oposició (addició d’un nou article)

La figura de cap de l’oposició, se subjecta a la regula-
ció següent:

1. És cap de l’oposició el diputat o diputada que exer-
ceix la presidència del grup parlamentari de l’oposi-
ció amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si 
n’hi ha, es resol a favor del grup que hagi obtingut més 
vots a les eleccions.

2. El president o presidenta 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 alguna 
de les causes següents:

a) Per finiment de la legislatura.

b) Per la pèrdua de la condició de diputat o diputada o 
la suspensió dels drets i deures parlamentaris.

c) Per la pèrdua de la condició de president o presiden-
ta del grup parlamentari.

4. Són atribucions del cap o la cap de l’oposició, sens per-
judici de les que li corresponen com a diputat o diputada:

a) Ésser consultat, a iniciativa del president o presiden-
ta de la Generalitat, sobre els assumptes de més im-
portància per a Catalunya.

b) Proposar millores a l’acció de govern.

5. El cap o la cap de l’oposició, sens perjudici dels 
drets que li corresponen com a diputat o diputada, té 
els drets següents:

a) Tenir el tractament d’honorable senyor o honorable 
senyora.

b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc imme-
diatament posterior als expresidents de la Generalitat.

c) Percebre les retribucions que determini el Parla-
ment amb càrrec al seu pressupost.

d) Disposar dels mitjans humans i materials necessa-
ris per a exercir les seves atribucions, dels quals mit-
jans l’ha de proveir el Parlament.

Article 68. (addició de dos nous apartats)

5. Qualsevol persona pot demanar assistir com a vi-
sitant a una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho 
podran dirigir-se als grups parlamentaris, per a que ho 
facin en nom seu, o bé dirigir la seva petició al depar-
tament del Parlament corresponent. El Parlament ha-
bilitarà un mecanisme per facilitar aquest procés i en 
gestionarà les peticions en funció de les circumstànci-
es concurrents i la disponibilitat d’accés.

6. El Parlament habilitarà un mecanisme anàleg per a 
facilitar l’assistència de la ciutadania a les sessions de 
les comissions quan així es demani.

Títol IV. Del funcionament del parlament

Capítol I. Les disposicions generals de 
funcionament

Secció quarta. L’adopció d’acords

Article 84. Delegació de vot (modificació dels 
apartats 1 i 2 i l’addició d’un apartat 1 bis)

1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat no puguin complir el 
deure d’assistir als debats i les votacions del Ple poden 
delegar el vot en un altre diputat o diputada.

1 bis. També poden delegar el vot els diputats i dipu-
tades en els supòsits d’hospitalització, malaltia greu o 
incapacitat perllongada degudament acreditades. La 
Mesa del Parlament ha d’establir els criteris generals 
per delimitar els supòsits que permeten la delegació.

2. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un es-
crit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de 
constar els noms de la persona que delega el vot i de 
la que rep la delegació, i també els debats i les vota-
cions on s’ha d’exercir o, si s’escau, el període de du-
rada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la 
sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot 
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delegat que podria incloure el vot telemàtic quan sigui 
possible i es pugui exercir amb plenes garanties.

Capítol II. El procediment legislatiu

Secció segona. El procediment legislatiu comú

Apartat segon. Les audiències i compareixences 
de les organitzacions, grups socials i experts

Article 106. Sol·licitud i tramitació 
(modificació)

1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en 
resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els 
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mit-
jançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, po-
den proposar l’audiència de les organitzacions i els 
grups socials interessats en la regulació de què es trac-
ti o d’experts en la matèria.

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per via presencial o per videoconferència, mit-
jançant una compareixença davant la comissió o la po-
nència tramitadora en el termini que estableixi la mesa 
de la comissió, que no pot ser superior a quinze dies. 
També es pot substanciar per escrit o per via electròni-
ca si així ho determina la comissió.

3. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Quan s’hagin de substanciar com a compareixences, 
els grups parlamentaris han d’acompanyar la seva sol-
licitud amb una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença i de les dades de contacte 
del compareixent.

4. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, ha d’ésser escoltat de manera preceptiva 
el Consell de Governs locals i, si escau, les entitats re-
presentatives dels ens locals.

5. En cada compareixença, en primer lloc, interve-
nen els compareixents durant un temps de quinze mi-
nuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden 
formular preguntes o demanar aclariments durant un 
temps de deu minuts, que seran respostes globalment 
pel compareixent per un temps de cinc minuts. Si ho 
demana algun grup parlamentari, els temps d’inter-
venció dels compareixents poden ser diferents en els 
termes que acordi la comissió en el moment d’aprovar 
les compareixences.

6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formu-
lar preguntes o demanar aclariments durant un temps 
de deu minuts. Finalment, els compareixents respo-
nen, si escau, a les intervencions dels grups parlamen-
taris.

secció tercera. Especialitats del procediment 
legislatiu

Nou apartat sisè. La tramitació de les 
iniciatives legislatives populars

Article I.1. Admissió a tràmit

1. La Mesa del Parlament admet a tràmit les proposi-
cions d’iniciativa legislativa popular quan compleixen 
els requisits establerts per la llei que les regula i aquest 
Reglament.

2. Si la proposició de llei pot implicar un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al 
pressupost vigent en el moment de la seva tramitació 
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legislati-
va popular no pot entrar en vigor, en la part que com-
porti la dita afectació pressupostària, fins a l’exerci-
ci pressupostari següent o, si escau, fins a un altre de 
posterior, si així ho determina la mateixa proposició 
de llei.

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, la Mesa del 
Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa popu-
lar al Govern perquè es posicioni sobre els seus efectes 
econòmics en el termini de vuit dies.

4. Si el Govern considera que es produeix afectació 
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a 
tràmit la proposició de llei en els termes que estableix 
l’apartat 2. Si el Govern no es pronuncia en el termini 
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha 
afectació pressupostària.

Article I.2. El debat de totalitat de les 
iniciatives legislatives populars

1.El debat de totalitat de la proposició de llei ha de 
tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la 
Mesa del Parlament de l’acord en el que declara que 
s’ha assolit en nombre de signatures vàlides necessà-
ries per a la tramitació parlamentària de la proposició 
de llei. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la 
comissió promotora les dates d’inici i de finiment del 
termini.

2. Si el termini a què es refereix apartat 1 fineix entre 
períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat ha 
d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari 
del període de sessions següent.

3. Si el termini a què es refereix apartat 1 fineix quan 
el Parlament està dissolt, es rehabilita automàticament 
un nou termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la 
Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta-
veus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat.

4. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el 
representant de la comissió promotora té dret a inter-
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venir després que ho hagin fet els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. Aquests grups parlamen-
taris poden tornar a intervenir després que ho hagi fet 
el representant de la comissió promotora.

Article I.3. La tramitació en comissió de les 
proposicions de llei d’iniciativa legislativa 
popular i el subsegüent debat en el ple

1. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tra-
mitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora pot 
participar en la tramitació davant la comissió parlamen-
tària corresponent per mitjà de les actuacions següents:

a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament es-
tableix per a les compareixences de les organitzacions i 
els grups socials en el procediment legislatiu, abans que 
s’obri el període de presentació d’esmenes a l’articulat.

b) Proposar compareixences de persones i entitats en 
el tràmit a què es refereix la lletra a. Aquestes compa-
reixences han d’ésser sotmeses a votació de la comis-
sió legislativa corresponent.

c) Designar un representant perquè assisteixi a la pri-
mera reunió de la ponència nomenada per la comissió.

d) Participar, per mitjà del seu representant, en les re-
unions de la ponència per a assessorar-la quan aquesta 
li ho requereixi.

2. Un cop dictaminada la proposició de llei en comis-
sió, el debat en el Ple comença amb la intervenció dels 
promotors de la iniciativa.

3. Als efectes del que estableixen els apartat 1 i 2, la 
comissió promotora ha de designar un representant i 
un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la 
comissió. El representant i el suplent han d’ésser mem-
bres de la comissió promotora.

4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del 
Parlament propostes o queixes relatives a la tramita-
ció de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la 
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en 
el termini de quinze dies a partir de la recepció de les 
dites propostes o queixes.

Article I.4. Assessorament i suport dels serveis 
del Parlament a la comissió promotora

1. Els serveis del Parlament han de facilitar a la comis-
sió promotora la informació i la documentació que tin-
gui relació directa amb la iniciativa legislativa o amb 
la seva tramitació. Així mateix, els serveis jurídics 
del Parlament han d’assessorar la comissió promotora 
amb relació al compliment dels requisits formals du-
rant tota la tramitació de la iniciativa legislativa. El re-
presentant de la comissió promotora ha de presentar 
les sol·licituds d’informació i assessorament davant la 
Secretaria General del Parlament.

2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a difondre el contingut de les iniciatives legislati-

ves populars i per a promoure la participació ciutada-
na durant llur tramitació parlamentària.

Nova secció quarta. Procediment per a la 
consolidació de la legislació vigent

Article II.1. Consolidació

1. El procediment de consolidació de les lleis i normes 
amb rang de llei té per objecte elaborar un nou text le-
gal que integri la legislació vigent sobre una matèria o 
sector determinats.

2. La finalitat de la consolidació legislativa és la de 
simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la quali-
tat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un 
millor coneixement del dret vigent.

Article II.2. Supòsit d’aplicació

1. El procediment de consolidació legislativa és apli-
cable sobre un sector o matèria quan s’han produït 
modificacions legals parcials que per la seva freqüèn-
cia, diversitat o complexitat aconsellen consolidar en 
un únic text la legislació vigent.

2. La consolidació també es pot aplicar per integrar en 
un únic text legal la legislació vigent sobre més d’una 
matèria o d’un sector, sempre que existeixi una conne-
xió temàtica entre ells i es donin les condicions esta-
blertes en l’apartat anterior.

3. No poden ser objecte del procediment de consolida-
ció les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, ni 
aquelles altres per a l’aprovació de les quals l’Estatut 
exigeix una majoria reforçada.

Article II.3. Naturalesa i efectes de la 
consolidació

1. El procediment de consolidació dóna lloc a un nou 
text amb valor de llei que substitueix i deroga les lleis 
i normes amb rang de llei que consolida.

2. Els textos consolidats són promulgats i publicats 
com a lleis, d’acord amb el que estableix l’article 65 
de l’Estatut. La publicació d’un text consolidat haurà 
d’indicar en el seu títol la seva naturalesa.

3. Els textos consolidats no poden modificar la regu-
lació substitutiva de la matèria afectada. El procedi-
ment previst en aquest Capítol no es pot utilitzar mai 
amb aquesta finalitat i la Mesa i la comissió tramita-
dora hauran de vetllar sempre perquè aquest requisit 
es compleixi sense excepció.

Article II.4. Iniciativa

1. La iniciativa del procediment de consolidació cor-
respon únicament al Govern, als grups parlamentaris i 
als membres del Parlament.
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2. En el cas d’iniciativa parlamentària, pot ser presen-
tada per un grup parlamentari amb la signatura del 
portaveu o per un diputat amb la signatura de quatre 
membres més del Parlament.

3. Els projectes i proposicions de consolidació, a més 
dels requisits que determina l’article 101.1, hauran 
d’acompanyar com a document annex la llista de les 
lleis i altres normes amb rang de llei que consoliden i 
que han de quedar derogades amb l’aprovació del text 
consolidat.

Article II.5. Tramitació

1. Els projectes i proposicions de textos consolidats 
han de ser tramitats per una comissió específica que 
s’ha de crear a l’inici de la legislatura amb aquesta 
finalitat, integrada per un representant de cada grup 
parlamentari i per personal del Parlament, el qual, sota 
la coordinació d’un lletrat i la col·laboració d’assessors 
lingüístics, realitzarà les tasques d’assistència i asses-
sorament tècnic en els procediments de consolidació.

2. Els projectes i les proposicions de textos consolidats 
no poden ser objecte d’esmena a la totalitat ni d’esme-
nes a l’articulat.

3. La comissió ha de nomenar una ponència integra-
da per un representant de cada grup parlamentari o 
per un únic ponent si es tracta d’una consolidació molt 
senzilla, que haurà d’estudiar i valorar la proposta i, 
si escau, proposar recomanacions de modificació del 
text, sempre dins dels límits inherents a la naturalesa 
del procediment de consolidació. La ponència podrà 
demanar l’opinió d’experts independents en la matèria 
que es tracti quan ho consideri necessari per realitzar 
la seva tasca.

4. Les recomanacions de la ponència només poden te-
nir com a objecte:

a) Eliminar discordances.

b) Aclarir i harmonitzar els textos.

c) Eliminar antinòmies.

d) Eliminar redundàncies.

e) Harmonitzar el llenguatge, les denominacions i l’es-
tructura dels títols i capítols.

f) Revisar possibles errades gramaticals i millorar la 
sintaxi.

5. Un cop acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar 
a la comissió. L’informe de la ponència haurà d’anar 
acompanyat, si escau, de l’informe que els serveis jurí-
dics de la Cambra hagin emès amb relació al projecte 
o proposició i a les recomanacions de la ponència.

6. Es podrà demanar dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries als únics efectes de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les caracte-

rístiques i respecta els requisits que aquest capítol es-
tableix per als textos consolidats.

Article II.6. Aprovació

1. L’aprovació del text consolidat correspon a la co-
missió a què es refereix l’article anterior, que actuarà 
amb competència legislativa plena.

2. El projecte o proposició de consolidació serà trami-
tat pel procediment de lectura única. El text consolidat 
serà objecte d’una única votació que inclourà, si escau, 
les recomanacions fetes per la ponència.

3. A proposta de la Mesa del Parlament, de tres grups 
parlamentaris o d’una desena part dels diputats, el text 
consolidat podrà ser debatut i aprovat en el Ple, pel 
procediment de lectura única.

Altres modificacions

Article 144. Preguntes amb resposta per escrit 
(addició de tres nous apartats, el 5, 6 i 7)

5. La resposta del Govern ha de ser clara i precisa amb 
relació a l’objecte de la pregunta. La remissió a infor-
macions publicades, si escau, ha de ser sempre com-
plementària a la resposta sense substituir aquesta.

6. Les respostes han de ser individualitzades llevat que 
concorrin causes objectives que justifiquin donar una 
resposta agrupada. En aquest cas, s’hauran d’indicar 
els motius justificatius.

7. Si el diputat considera que el Govern no ha respost de 
forma correcta a la pregunta, pot presentar un escrit a la 
Mesa perquè aquesta decideixi si la resposta és coherent 
amb la pregunta formulada i, si escau, si és procedent la 
resposta agrupada. El termini per presentar l’escrit és de 
tres dies a comptar del següent a la comunicació al dipu-
tat de la resposta del Govern i la Mesa l’ha de resoldre en 
el termini de set dies. Si la Mesa accepta la reclamació, 
ho ha de comunicar al Govern perquè aquest trameti una 
nova resposta en el termini de quinze dies.

Article 147. Declaracions institucionals

1. El Parlament pot fer declaracions adreçades als 
ciutadans en relació amb qualsevol qüestió d’interès 
de la Generalitat i dels ciutadans.

2. Les declaracions institucionals són acordades unà-
nimement pel president o presidenta i per la Junta de 
Portaveus, es publiquen en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya i són llegides en sessió plenària o 
a la Comissió corresponent segons determini la Mesa.

3. S’anomenen declaracions de la Junta de Portaveus 
les que s’acorden exclusivament per majoria.

4. S’anomenen declaracions de la presidència les que 
fa el president o presidenta des de la seva responsabi-
litat i representació.



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 42

Article 153. Relacions amb els senadors que 
representen la Generalitat al Senat

3. Els senadors que representen la Generalitat al Senat, 
a petició de la tercera part d’aquests o per acord de la 
comissió, han de comparèixer en una sessió informati-
va per informar de llurs actuacions al Senat respecte a 
qualsevol tramitació relacionada amb la Generalitat o 
amb les comunitats autònomes.

Article 173. Control parlamentari (modificació 
de l’apartat 1)

1. Els diputats poden formular preguntes, a respondre 
oralment o per escrit, als càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les se-
ves empreses filials, sens perjudici del control directe 
sobre el president o presidenta com a màxim respon-
sable de l’entitat.

Article 178. Participació

1. Les entitats i els grups socials poden comparèixer 
i intervenir en els plens monogràfics o extraordinaris 
que tinguin relació amb el seu objecte o finalitat, a pe-
tició de dos grups parlamentaris, si així ho acorda la 
Junta de Portaveus.

2. De la mateixa forma, també es pot convidar a com-
parèixer i intervenir en el Ple personalitats rellevants 
per llur significació institucional, política, social, ci-
entífica o cultural. En aquest cas, la iniciativa també 
la pot adoptar el president o presidenta del Parlament.

Nou títol. De la transparència en l’activitat 
parlamentària

Capítol I. Transparència

Secció primera. Principis generals

Article III.1. Política de transparència

1. El Parlament ha de fer pública la informació relativa 
a la seva organització, el seu funcionament, les seves 
activitats i el seu règim econòmic de manera objectiva 
i que sigui fàcilment accessible i comprensible.

2. La política de transparència té com a finalitat que 
les persones puguin conèixer i tenir al seu abast la in-
formació relativa als àmbits esmentats a què es refe-
reix l’apartat anterior.

Article III.2. Portal de la Transparència

1. El Parlament ha de garantir la transparència de la 
seva informació i documentació per mitjà d’un Portal 
de la Transparència.

2. El Portal de la Transparència s’estableix com un sis-
tema integral d’informació i coneixement en format 
electrònic. El portal ha de permetre a les persones ac-

cedir a la informació i documentació parlamentària 
mitjançant un cercador que garanteixi una utilització 
ràpida, fàcil i comprensible.

3. El Portal de la Transparència s’ha de configurar de 
manera que garanteixi:

a) La difusió permanent i actualitzada de la informació.

b) L’organització sistemàtica de la informació, per tal 
que sigui fàcilment accessible i permeti una consulta 
ràpida, àgil i intuïtiva.

c) La facilitat de consulta amb la utilització de formats 
fàcilment comprensibles i que permetin la interopera-
tivitat i la reutilització.

d) L’accés a la informació del Parlament d’acord amb 
el que estableix la legislació de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i d’accessibilitat.

Article III.3. Reutilització de la informació

1. La informació subministrada per mitjà del Portal de 
la Transparència ho ha de ser en format reutilitzable.

2. La informació pot ser reutilitzada amb qualsevol 
objectiu lícit amb la condició de no alterar o desnatu-
ralitzar el seu sentit i amb l’obligació de citar la font de 
les dades i la data de la darrera actualització.

Secció segona. Informació i documentació 
subjecta a transparència

Article III.4. Obligacions de transparència

1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del prin-
cipi de transparència, la informació sobre:

a) L’organització del Parlament i l’administració par-
lamentària.

b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la 
Mesa i la Junta de Portaveus.

c) Les tramitacions parlamentàries amb la seva docu-
mentació annexa.

d) El compliment de les obligacions pròpies de l’esta-
tut dels diputats, d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament, així com llurs retribucions.

e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans par-
lamentaris i pels serveis de la cambra.

f) Els currículums de les persones proposades per a 
ocupar càrrecs públics el nomenament dels quals cor-
respon al Parlament.

2. També ha de fer pública la informació sobre:

a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial.

b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu del personal al servei del Parlament, inclo-
sos els alts càrrecs.
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c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats 
pel Parlament.

d) En general, la documentació relacionada amb les 
activitats subjectes a dret administratiu.

3. La informació a què es refereixen els apartats an-
teriors ha de comprendre les dades i els documents 
corresponents amb l’abast i precisió que determini la 
Mesa del Parlament, d’acord amb la legislació sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern.

4) El Parlament, sempre que sigui possible, publicarà 
la informació en format digital, amb l’ús de software 
lliure i codi obert.

Article III.5. Límits a les obligacions de 
transparència

1. Les obligacions de transparència tenen com a límits 
els que estableix amb caràcter general la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

2. Tanmateix, el principi de transparència s’ha d’inter-
pretar i aplicar sempre preferentment i qualsevol res-
tricció ha d’estar fonamentada en un límit o excepció 
expressament establerts a la llei.

Capítol II. Accés a la informació pública

Secció primera. Principis generals

Article III.6. Dret d’accés

1. Totes les persones majors de setze anys tenen el dret 
d’accedir a la informació i documentació del Parla-
ment, a títol individual o en nom i representació d’una 
persona jurídica legalment constituïda o d’una orga-
nització o plataforma constituïda per a la defensa o 
promoció d’interessos col·lectius, encara que no tingui 
personalitat jurídica.

2. L’exercici d’aquest dret no requereix la concurrència 
de cap interès personal, no resta subjecte a motivació 
i no requereix la invocació de cap norma específica.

Article III.7. Informació parlamentària

1. El dret d’accés a la informació parlamentària abas-
ta la documentació generada pel Parlament i la que 
aquest té en el seu poder com a conseqüència de l’exer-
cici de les funcions de la cambra, inclosa la que li ha 
de subministrar el Govern, les administracions, altres 
institucions i terceres persones en compliment de la 
llei o d’aquest Reglament.

2. La informació parlamentària inclou, sense excep-
ció, la documentació relativa a l’activitat dels òrgans 
parlamentaris i la documentació administrativa dels 
serveis que integren l’administració parlamentària.

Article III.8. Límits del dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pot ser denegat o res-
tringit quan concorri alguna de les causes establertes 
en la legislació de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

2. En qualsevol cas, el dret d’accés pot ser denegat o 
restringit quan el coneixement o la divulgació de la in-
formació comporta un perjudici per a:

a) La seguretat pública i les matèries declarades secre-
tes o reservades d’acord amb la legislació vigent.

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats, si el secret o confidencialitat són establerts 
per una norma amb rang de llei.

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o la tutela judicial efectiva.

e) Els drets dels menors d’edat.

f) La protecció de la intimitat, dels altres drets privats 
legítims i de les dades personals.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

3. Les limitacions al dret d’accés s’han d’aplicar sem-
pre en benefici d’aquest dret i no es podran ampliar 
per analogia. Quan l’aplicació d’algun dels límits afec-
ti només una part de la informació sol·licitada, s’ha 
d’autoritzar l’accés a la resta de les dades. També s’ha 
d’autoritzar l’accés quan la protecció dels drets i in-
teressos públics a què es refereix l’apartat anterior es 
pugui garantir mitjançant l’eliminació o anonimitza-
ció de les dades sensibles, sempre i quan la informació 
no es desnaturalitzi o esdevingui de difícil o equívoca 
comprensió.

Secció segona. Procediment i garanties

Article III.9. Procediment

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es 
poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir cons-
tància de la identitat del sol·licitant i d’una adreça de 
contacte, preferentment electrònica, als efectes de les 
comunicacions entre el sol·licitant i el Parlament.

2. El Portal de la Transparència del Parlament ha de 
facilitar l’exercici del dret d’accés mitjançant un for-
mulari electrònic senzill i fàcilment accessible.

3. La Mesa del Parlament ha de regular les condicions 
d’exercici del dret d’accés i el procediment a seguir per 
a resoldre les sol·licituds. Aquesta regulació s’inspira-
rà en els principis i regles previstos en la legislació de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern.



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 44

Article III.10. Accés a la informació

1. El Parlament ha de subministrar la informació sol-
licitada en el format que s’hagi demanat en el termini 
de trenta dies.

2. El Parlament podrà subministrar la informació en 
un format diferent del demanat, especialment per via 
electrònica o mitjançant consulta presencial a les de-
pendències del Parlament, quan aquesta alternativa si-
gui més fàcil i econòmica per al Parlament i no difi-
culti l’accés a les dades.

3. Els interessats tenen dret a demanar l’expedició de 
còpies i la transposició de la informació a formats di-
ferents a l’original. Tanmateix, el Parlament pot dene-
gar la sol·licitud quan pugui comprometre el bon funci-
onament dels serveis de l’administració parlamentària 
per raó dels recursos personals o material que calgui 
mobilitzar.

4. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior 
el Parlament pot exigir una contraprestació econòmica 
ajustada al cost del servei.

Article III.11. Silenci positiu

1. Si el Parlament no resol i notifica la seva decisió en 
el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la re-
cepció de la sol·licitud d’accés a la informació pública, 
aquesta s’entén estimada, llevat que una norma amb 
rang de llei estableixi expressament un efecte desesti-
matori, total o parcial, amb relació a una determinada 
informació.

2. En cap cas es pot adquirir per silenci el dret d’ac-
cés si concorre algun dels límits establerts en aquest 
reglament o en altres lleis per accedir a la informació 
pública.

3. El termini per a resoldre es pot prorrogar o quedar 
en suspens en els supòsits establerts en la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

Article III.12. Garantia del dret d’accés

1. El Parlament ha de comptar amb un òrgan de garan-
tia del dret d’accés a la informació pública.

2. A l’inici de cada legislatura, la Mesa del Parlament 
ha de designar les persones que integren l’òrgan en-
carregat de recollir les reclamacions que es presentin 
contra les resolucions adoptades pel Parlament en ma-
tèria d’accés a la informació pública, o subscriure un 
conveni amb la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació pública prevista en la legislació de 
transparència.

3. La Mesa del Parlament aprova les normes regulado-
res d’aquest òrgan, que haurà d’estar integrat per per-
sonal al servei del Parlament o extern que compleixi, 
en ambdós casos, els requisits tècnics que determina 

la legislació de transparència. Aquestes normes han de 
garantir en tot cas l’actuació independent de l’òrgan.

Capítol III. Registre de grups d’interès

Secció primera. El Registre

Article III.13. Registre de grups d’interés

1. El Parlament ha de crear un Registre públic de grups 
d’interès, el qual tindrà com a finalitat la inscripció i el 
control de les persones i organitzacions que, en interès 
d’altres persones o com a expressió directa d’interes-
sos col·lectius, realitzen activitats susceptibles d’influir 
en l’elaboració de les lleis o en l’exercici de les altres 
funcions del Parlament.

2. La creació i el funcionament del registre respectarà 
el dret dels diputats i dels grups parlamentaris a exer-
cir el seu mandat sense restriccions.

Article III.14. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha de determinar i 
classificar les persones i organitzacions que s’hi han 
d’inscriure i la informació que han de donar al Parla-
ment sobre les seves activitats, organització, funciona-
ment i finançament.

2. La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, ha de determinar les activitat susceptibles de ser 
considerades d’influència a l’efecte del que estableix 
l’article anterior, així com les activitats excloses d’ins-
cripció al registre d’acord amb els criteris establerts 
en la legislació de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

3. També ha de determinar les categories de la clas-
sificació dels grups d’interès, la informació requerida 
als declarants, el codi de conducta i el procediment a 
seguir en cas d’incompliment de les obligacions pre-
vistes en aquest reglament i en el Codi de conducta.

Article III.15. Publicitat del Registre

1. Les dades del Registre seran públiques per mitjà del 
Portal de la Transparència.

2. També es publicaran periòdicament les activitats re-
alitzades pels grups d’interès en l’àmbit parlamentari. 
Aquesta periodicitat no podrà ser superior al mes.

3. La publicitat de les activitats inclourà, en tot cas, 
l’agenda de contactes tinguts pels grups d’interès, dels 
membres del Parlament, dels seus assessors i dels fun-
cionaris del Parlament, la informació sobre la realit-
zació d’actes als quals s’inviti a assistir als diputats, 
la participació del grups d’interès en tràmits d’audièn-
cia de projectes legislatius i les aportacions fetes so-
bre iniciatives legislatives adreçades al Parlament i als 
grups parlamentaris.
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Secció segona. Drets i obligacions derivats de la 
inscripció

Article III.16. Efectes de la inscripció en el 
Registre de grups d’interès

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès per-
met:

a) L’activació de mesures que facilitin l’accés a les de-
pendències del Parlament, als diputats i als seus asses-
sors i al personal al servei de la Cambra.

b) Organitzar o copatrocinar actes en les dependèn-
cies de la Cambra, prèvia autorització de la Mesa del 
Parlament.

c) L’obtenció de canals especials d’informació.

d) La intervenció com a compareixents en comissió, 
d’acord amb el que estableix el Reglament.

2. Correspon a la Mesa determinar les mesures aplica-
bles en cada cas entre les previstes a l’apartat anterior, 
d’acord amb la classificació dels grups d’interès. La 
Mesa també podrà acordar altres mesures addicionals 
respectant sempre el principi d’igualtat.

Article III.17. Obligacions

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents:

a) Acceptar que la informació que els grups d’interès 
han de proporcionar al Parlament es faci pública.

b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el Codi de conducta i acceptar les conse-
qüències d’un eventual incompliment.

2. En virtut de la inscripció al registre, els grups d’in-
terès resten obligats a informar el Parlament de les ac-
tivitats que realitzen, dels clients, persones o organit-
zacions per a les quals treballen, de les remuneracions 
que perceben, si escau, i de les despeses relacionades 
amb la seva activitat com a grup d’interès.

Article III.18. Mesures en cas d’incompliment

1. L’incompliment de les obligacions establertes en 
aquest Reglament o del Codi de conducta donarà lloc 
a l’adopció per la Mesa de mesures de suspensió o 
cancel·lació de la inscripció en el Registre, en funció 
de la gravetat de l’incompliment, d’acord amb el que 
estableixin les normes de règim intern reguladores del 
registre de grups d’interès.

2. Qualsevol persona pot presentar denúncia davant la 
Mesa als efectes que preveu l’apartat anterior. El Por-
tal de la Transparència facilitarà un formulari estàn-
dard per a aquest fi.

Capítol IV. Parlament obert

Secció primera. Principis generals

Article III.19. Impuls del Parlament obert

1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparèn-
cia i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les en-
titats, les organitzacions i els grups socials participin 
i col·laborin en la tramitació dels projectes i propo-
sicions de llei i les iniciatives parlamentàries en ge-
neral.

2. També ha d’adoptar les mesures necessàries perquè 
els ciutadans puguin presentar peticions, fer propostes 
de millora de les lleis i suggeriments referits al funcio-
nament del Parlament.

Article III.20. Transparència i informació 
pública

1. Per a l’efectivitat del Parlament obert, el Portal de 
la Transparència haurà de tenir un espai específic on 
constin les iniciatives legislatives en tràmit, la infor-
mació i documentació que les afecta i el calendari de 
tramitació previst.

2. El Portal de la Transparència ha d’estar dotat dels 
instruments i mecanismes que facilitin un accés fàcil, 
ràpid i permanent dels ciutadans a la informació par-
lamentària.

Secció segona. Instruments per a l’efectivitat 
del Parlament obert

Article III.21. Instruments participatius

1. Són instruments del Parlament obert les audiènci-
es previstes a l’article 106 i els espais de participació 
i col·laboració ciutadana que ha d’establir la Mesa del 
Parlament.

2. Les audiències tenen com a finalitat promoure la 
participació directa de les organitzacions i els grups 
socials i dels experts en la tramitació de les iniciati-
ves legislatives, d’acord amb el que estableix l’article 
106.

3. Els espais de participació i col·laboració han de per-
metre seguir la tramitació de les iniciatives legislati-
ves, fer comentaris sobre el seu contingut i presentar 
suggeriments o propostes de modificació als projectes 
i a les proposicions de llei.

4. La participació en l’activitat parlamentària dels 
ciutadans, entitats i organitzacions socials també es 
pot realitzar mitjançant l’aportació d’opinions i la 
presentació d’informes i altres documents relacionats 
amb qualsevol tramitació parlamentària.
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Article III.22. Diàleg amb els ciutadans

1. El Parlament ha d’utilitzar els instruments de parti-
cipació i col·laboració ciutadana com a plataformes de 
diàleg i de relació amb els ciutadans.

2. A aquest efecte, el Parlament ha de promoure les 
mesures adients perquè aquest diàleg es pugui establir 
amb els diputats i els grups parlamentaris i les aporta-
cions realitzades puguin ser objecte del corresponent 
retorn per part d’aquests.

3. El Portal de la Transparència serà utilitzat com a 
plataforma preferent per a fer efectiva la participació 
ciutadana. A aquest efecte, el Portal haurà de dispo-
sar d’un espai per complir amb aquesta finalitat, amb 
informació actualitzada de totes les iniciatives parla-
mentàries, del seu estat de tramitació, dels processos 
de participació oberts i amb indicació, en el seu cas, de 
la forma i condicions per exercir la participació.

Article III.23. Avaluació

1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els proces-
sos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària, 
tenint en compte la informació que facilitin els grups 
parlamentaris.

2. En el cas de les iniciatives legislatives s’ha d’elabo-
rar una memòria un cop finalitzada la tramitació, en la 
qual s’ha de reflectir la influència que ha tingut el pro-
cés participatiu en la llei aprovada.

3. Els informes i les memòries d’avaluació s’han de 
publicar en el Portal de la Transparència.

Disposició Addicional

S’adoptaran les mesures normatives necessàries per 
tal d’adaptar la Llei del Consell de Garanties Estatu-
tàries al què disposa l’article II.5, apartat sisè, d’aquest 
Reglament, pel que fa a la facultat de demanar un dic-

tamen al Consell de Garanties Estatutàries en els tex-
tos consolidats.

Disposició transitòria (nova disposició 
transitòria segona)

Les indemnitzacions que tenen dret a percebre els di-
putats d’acord amb l’apartat 1 de l’article 8, han de ser 
objecte d’una reducció gradual i progressiva que esta-
blirà la Mesa per tal de ser incorporades a l’assignació 
fixa.

Disposició transitòria (nova disposició 
transitòria tercera)

En la mesura que les disponibilitats econòmiques i 
tecnològiques ho facin possible, el Portal de la Trans-
parència del Parlament donarà informació actualitza-
da de les iniciatives parlamentàries presentades indivi-
dualment pels diputats i pels grups parlamentaris, de 
l’assistència als plens, a les comissions, a les ponències 
i grups de treball dels que és membre, i del sentit del 
seu vot en cada votació que ha participat.

Disposició derogatòria (addició d’un nou 
paràgraf)

D’acord amb el que estableix l’article 67 bis, queda 
sense efecte la disposició transitòria segona de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern.

Disposició final (nova)

S’autoritza la Mesa del Parlament, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus, perquè aprovi un text refós del Re-
glament del Parlament, que integri les modificacions 
introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització 
inclou la facultat d’harmonitzar els textos objecte de 
reforma, així com la de reordenar la numeració dels tí-
tols, capítols, seccions i articles del text resultant, quan 
s’escaigui.



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 47

Dictamen de la Comissió de Reglament

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Reglament, en la sessió tinguda el 6 
de juliol de 2015, ha estudiat el text de la Proposta 
de reforma del Reglament del Parlament (tram. 211-
00001/10) l’Informe de la Ponència i les esmenes pre-
sentades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 i 
6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi-
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent:

Proposta de reforma parcial del reglament  
del parlament

Títol ii. De l’estatut dels diputats

Capítol I. Els drets i deures dels diputats

Article 5. Suport tècnic

Els diputats tenen dret a rebre, directament o per mit-
jà del grup parlamentari, l’assistència necessària per 
acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament els 
l’han de facilitar, especialment pel que fa a la infor-
mació i la documentació. (Apartat 1 de l’article 5 ac-
tual).

Article 5 bis. Dret d’accés a la informació

1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret 
a accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’ad-
ministració de la Generalitat, dels organismes, les em-
preses i les entitats que en depenen i de les institucions 
o els organismes de la Generalitat que actuen amb in-
dependència funcional o amb una autonomia especial 
reconeguda per llei. Els diputats poden demanar di-
rectament aquesta informació o, en el cas que ho con-
siderin oportú, amb la comunicació al president o bé 
per mitjà d’aquest.

2. Les autoritats o l’administració requerides han de 
facilitar als diputats la informació demanada per via 
electrònica o per escrit.

3. La informació s’ha de lliurar en un termini no su-
perior a quinze dies, prorrogable com a màxim en set 
dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comuni-
cada la sol·licitud.

Article 5 ter. Límits del dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació forma part del con-
tingut essencial de la funció representativa i parlamen-
tària que correspon als diputats i només pot quedar li-
mitat per la concurrència d’alguna de les restriccions 

establertes per la legislació reguladora del dret d’accés 
a la informació pública.

2. En tot cas, el dret d’accés a la informació dels di-
putats té caràcter preferent i s’ha de poder fer efectiu 
sempre que els drets o béns jurídics protegits es pu-
guin salvaguardar mitjançant l’accés parcial a la infor-
mació, l’anonimització de les dades sensibles o l’adop-
ció d’altres mesures que ho permetin.

Article 5 quater. Garantia del dret d’accés

1. Si transcorre el termini establert a l’apartat 3 de l’ar-
ticle 5bis sense que s’hagi donat compliment a la de-
manda d’informació o haver comunicat els motius per 
no acceptar-la, la sol·licitud s’entendrà estimada, llevat 
que una norma amb rang de llei estableixi expressa-
ment un efecte desestimatori, total o parcial, amb rela-
ció a la informació de què es tracti.

2. Quan no es faciliti la informació malgrat el que pre-
veu l’apartat anterior, el diputat pot instar la Mesa del 
Parlament perquè requereixi a l’autoritat responsable 
de complir el deure de facilitar la informació en el ter-
mini improrrogable de tres dies.

3. Si una sol·licitud d’informació és denegada expres-
sament en aplicació d’un dels límits a què es refereix 
l’article 5 ter, la denegació haurà de ser motivada i 
haurà d’indicar les raons fàctiques i jurídiques que la 
justifiquen, així com la impossibilitat d’aplicar mesu-
res que permetin l’accés parcial en els termes que pre-
veu l’apartat 2 de l’article 5 ter.

4. En el cas que es denegui el dret d’accés a la informa-
ció o aquesta no es lliuri en aplicació del que preveu 
l’apartat 2, el diputat pot demanar a la Mesa del Par-
lament en el termini de tres dies a comptar de l’ende-
mà de la comunicació denegatòria o de la finalització 
del termini del requeriment, que es pronunciï sobre la 
fonamentació del dret d’accés a la informació i adopti 
una decisió definitiva al respecte. Si la Mesa considera 
que s’ha de permetre l’accés a la informació, comuni-
carà la seva decisió a l’autoritat responsable perquè la 
compleixi de forma immediata.

5. Abans d’adoptar la decisió a què es refereix l’apar-
tat anterior, la Mesa del Parlament ha de sotmetre la 
qüestió a l’òrgan de garantia del dret d’accés a la in-
formació pública previst a l’article III. 12, per tal que 
n’emeti informe. L’informe tindrà caràcter vinculant 
quan es pronunciï a favor del dret d’accés a la infor-
mació.

6. Els diputats poder fer valer també el seu dret d’ac-
cés a la informació mitjançant els mecanismes de ga-
rantia que estableix amb caràcter general la legislació 
en matèria de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern. La utilització d’aquesta via és com-
patible i no exclou l’aplicació de les mesures previstes 
en aquest reglament.
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Article 5 quinquies. Altres mesures per 
garantir el dret d’accés a la informació

1. L’incompliment per part de l’autoritat responsable 
de facilitar l’accés a la informació d’acord amb el que 
estableixen els articles anteriors, ha de donar lloc, si 
escau, a l’aplicació del règim sancionador de la legisla-
ció sobre transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

2. La Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o a sol-
licitud del diputat interessat, ho ha de comunicar al 
Govern, o autoritat responsable si es tracta d’un orga-
nisme dotat per llei d’independència funcional o au-
tonomia especial, a l’efecte d’incoar el corresponent 
expedient sancionador. El Govern o l’autoritat corres-
ponent ha de donar compte a la Mesa del Parlament de 
les actuacions que adopti en el termini de quinze dies 
i justificar, si escau, els motius pels quals decideix no 
incoar el procediment.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, el 
procediment sancionador amb relació al dret d’accés a 
la informació dels diputats també es pot produir d’ofi-
ci o instar per denúncia, d’acord amb el règim general 
que preveu la legislació sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

4. L’incompliment per part del Govern del deure de fa-
cilitar l’accés a la informació en els termes establerts 
a l’article 5 quater, pot donar lloc, com a mesura ad-
dicional i si ho demana el diputat afectat, a la inclusió 
en la primera sessió plenària d’una pregunta sobre els 
motius que han impedit de fer-ho. Si a criteri del dipu-
tat o del seu grup parlamentari la resposta no resulta 
prou fonamentada, es podrà presentar una proposta de 
resolució davant la comissió corresponent, la qual ha 
de ser inclosa en l’ordre del dia de la primera sessió 
que es convoqui.

5. Si l’incompliment del deure de facilitar l’accés a la 
informació és imputable a un organisme dotat per llei 
d’independència funcional o autonomia especial, es 
podrà demanar la compareixença del seu responsable 
davant la comissió corresponent perquè exposi els mo-
tius de la denegació i presentar, si escau, una proposta 
de resolució davant la mateixa comissió d’acord amb 
el que estableix l’apartat anterior.

Capítol II. Els deures dels diputats

Article 9 bis. Principis rectors (addició d’un nou 
article a l’inici del capítol)

1. Els diputats han d’exercir el seu càrrec d’acord amb 
els principis d’integritat, honestedat, transparència, dili-
gència, austeritat, actuació desinteressada, responsabili-
tat i respecte als ciutadans i a la institució parlamentària.

2. Els diputats han d’actuar sempre en benefici de l’in-
terès públic i evitar incórrer en qualsevol situació de 

conflicte d’interessos. La seva actuació no podrà estar 
mai influïda o compromesa per la finalitat de cercar o 
obtenir qualsevol mena de benefici particular o de ter-
cers, que no tingui caràcter general, directe o indirec-
te, ni recompensa de cap mena.

3. Els diputats, d’acord amb el que estableix aquest ar-
ticle i en compliment de la legislació vigent, no poden 
acceptar, demanar ni rebre cap benefici econòmic ni 
cap altre favor a canvi d’exercir influència o de votar en 
un determinat sentit en les tramitacions parlamentàries.

4. Els diputats, en l’exercici de llurs funcions, s’han 
d’abstenir d’acceptar obsequis i qualsevol mena de fa-
vor o servei, llevat dels obsequis de mera cortesia o 
dels que els siguin atorgats quan representin el Parla-
ment, al qual els han de lliurar.

Article 9 ter. Codi de conducta (addició d’un 
nou article a l’inici del capítol)

1. Són aplicables als diputats, amb caràcter general, 
els principis ètics i les regles de conducta establertes 
per als alts càrrecs per la legislació de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

2. Correspon a la Comissió de Reglament elaborar i 
aprovar un codi de conducta. El Codi de conducta ha 
de regular, com a mínim, les situacions de conflicte 
d’interessos, el compliment de les obligacions deriva-
des del règim d’incompatibilitats i de les declaracions 
d’activitats i de béns i el procediment i les conseqüèn-
cies en cas d’incompliment.

3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan en-
carregat d’emetre un informe per determinar si existeix 
o no conflicte d’interessos i, en general sobre l’aplicació 
del codi de conducta. Els informes han de ser publicats 
en el Portal de la Transparència del Parlament.

Article 9 quater. Conflicte d’interessos 
(addició d’un nou article a l’inici del capítol)

1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un 
interès personal directe o indirecte que pot influir de 
manera inadequada en el compliment dels seus deu-
res com a diputat de manera íntegra. S’entén per in-
teressos personals els propis del diputat i els secun-
daris, corresponents al seu entorn familiar, d’amistats 
i d’altres persones jurídiques, organitzacions i entitats 
privades amb les quals hagi tingut una vinculació la-
boral, professional, de voluntariat o de defensa d’inte-
ressos corporatius que pugui comprometre la seva lli-
bertat de vot.

2. No es considera que existeix conflicte d’interessos 
quan un diputat pugui obtenir un benefici únicament 
per pertànyer al conjunt de la població o a una catego-
ria o grup ampli de persones.

3. Els diputats han d’evitar incórrer en qualsevol situ-
ació de conflicte d’interessos o adoptar, si escau, les 
mesures necessàries per resoldre’l.
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4. En qualsevol cas, els diputats tenen el deure de notifi-
car a la Mesa del Parlament, abans d’intervenir en els de-
bats o de votar, o si són proposats com a ponents, qualse-
vol situació de conflicte d’interessos existent o potencial 
relacionada amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.

Article 11. Incompatibilitats (addició de dos 
nous apartats)

5. El reconeixement de compatibilitat pot comportar 
una reducció dels drets econòmics dels diputats en els 
termes i condicions establerts per la Mesa del Parla-
ment en funció de l’activitat declarada compatible.

6. Els dictàmens de compatibilitat i d’incompatibilitat 
hauran de ser motivats justificant la decisió de la Co-
missió al respecte, i seran publicats en el Portal de la 
Transparència del Parlament.

Article 12. Declaració d’activitats i bens 
(addició d’un nou paràgraf a l’apartat 6)

6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament re-
cull la informació facilitada per aquests d’acord amb els 
apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Secretaria 
General. La informació relativa a les activitats i els càr-
recs és de caràcter públic i serà publicada al Portal de la 
Transparència del Parlament. La informació relativa a la 
declaració de béns també és pública i serà publicada al 
Portal de la Transparència del Parlament, però no pot in-
cloure les dades de localització ni aquelles que salvaguar-
den la privacitat i la seguretat dels titulars o de tercers.

Article 18. (addició d’un nou apartat 1 bis)

1 bis. La suspensió a que es refereix l’apartat anterior 
també es pot produir si ho demana un diputat afectat, 
amb la conformitat del portaveu del seu grup parla-
mentari, per una de les causes que s’hi esmenten. En 
aquest cas la Comissió de l’Estatut dels Diputats hau-
rà d’emetre dictamen i la Mesa del Parlament resoldrà 
sobre la sol·licitud.

Article 25. (modificació de l’apartat 2)

2. Els grups parlamentaris han de portar una comp-
tabilitat específica de la subvenció a que fa referència 
l’apartat 1 i han de retre comptes anualment de la seva 
gestió davant la Mesa, als efectes del seu control en els 
termes que estableix la legislació que hi és aplicable.

Article 29. (modificació de la lletra h de 
l’apartat 3 i de l’apartat 5)

3.h) Controlar l’execució del pressupost i presentar al 
Ple l’informe sobre el compliment del pressupost cor-
responent a cada període de sessions.

5. Per tal de complir les funcions a que fa referència 
l’apartat 3.h), la Mesa Ampliada ha de proposar al Ple 
la designació de tres diputats interventors per a cada 
període pressupostari, els qual han de supervisar el 

control de l’execució del pressupost i han de presen-
tar a la Mesa un informe bimensual sobre l’execució 
pressupostària.

Article 50. (addició d’un nou apartat 4)

4. Les compareixences de Consellers i alts càrrecs del 
Govern s’hauran de substanciar en el termini d’un mes 
després de ser aprovades com a màxim, excepte que 
l’afectat acrediti per escrit la impossibilitat de fer-ho 
dins aquest termini davant la Mesa del Parlament.

Article 51. (addició d’un nou apartat 2 bis)

2 bis. Les comissions legislatives hauran de celebrar 
sessió, com a mínim, una vegada al mes.

Article 65. (addició d’un nou apartat 1 bis)

1 bis. Els grups parlamentaris que no tinguin represen-
tació en la Diputació Permanent d’acord amb el que 
estableix l’apartat anterior, podran assistir-hi amb veu 
i sense vot quan la Diputació Permanent es reuneixi en 
els períodes entre sessions.

Article 66. (addició d’un nou apartat 2bis)

2 bis. En el supòsit a que es refereix l’apartat 2, cor-
respon a la Mesa de la Diputació Permanent adoptar 
les mesures necessàries per a la gestió administrativa, 
econòmica i pressupostària del Parlament.

Article 67 bis. Estatut del cap o la cap de 
l’oposició (addició d’un nou article)

La figura de cap de l’oposició, se subjecta a la regula-
ció següent:

1. És cap de l’oposició el diputat o diputada que exer-
ceix la presidència del grup parlamentari de l’oposi-
ció amb més escons al Parlament. L’empat a escons, si 
n’hi ha, es resol a favor del grup que hagi obtingut més 
vots a les eleccions.

2. El president o presidenta 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 alguna 
de les causes següents:

a) Per finiment de la legislatura.

b) Per la pèrdua de la condició de diputat o diputada o 
la suspensió dels drets i deures parlamentaris.

c) Per la pèrdua de la condició de president o presiden-
ta del grup parlamentari.

4. Són atribucions del cap o la cap de l’oposició, sens 
perjudici de les que li corresponen com a diputat o 
diputada:

a) Ésser consultat, a iniciativa del president o presiden-
ta de la Generalitat, sobre els assumptes de més im-
portància per a Catalunya.
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b) Proposar millores a l’acció de govern.

5. El cap o la cap de l’oposició, sens perjudici dels 
drets que li corresponen com a diputat o diputada, té 
els drets següents:

a) Tenir el tractament d’honorable senyor o honorable 
senyora.

b) Ésser ordenat protocol·làriament en el lloc imme-
diatament posterior als expresidents de la Generalitat.

c) Percebre les retribucions que determini el Parla-
ment amb càrrec al seu pressupost.

d) Disposar dels mitjans humans i materials necessa-
ris per a exercir les seves atribucions, dels quals mit-
jans l’ha de proveir el Parlament.

Article 68. (addició de dos nous apartats)

5. Qualsevol persona pot demanar assistir com a vi-
sitant a una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho 
podran dirigir-se als grups parlamentaris, per a que ho 
facin en nom seu, o bé dirigir la seva petició al depar-
tament del Parlament corresponent. El Parlament ha-
bilitarà un mecanisme per facilitar aquest procés i en 
gestionarà les peticions en funció de les circumstànci-
es concurrents i la disponibilitat d’accés.

6. El Parlament habilitarà un mecanisme anàleg per a 
facilitar l’assistència de la ciutadania a les sessions de 
les comissions quan així es demani.

Títol iv. Del funcionament del parlament

Capítol I. Les disposicions generals de 
funcionament

Secció quarta. L’adopció d’acords

Article 84. Delegació de vot (modificació dels 
apartats 1 i 2 i l’addició d’un apartat 1 bis)

1. Les diputades i els diputats que amb motiu d’una 
baixa per maternitat o paternitat no puguin complir el 
deure d’assistir als debats i les votacions del Ple poden 
delegar el vot en un altre diputat o diputada.

1 bis. També poden delegar el vot els diputats i dipu-
tades en els supòsits d’hospitalització, malaltia greu o 
incapacitat perllongada degudament acreditades. La 
Mesa del Parlament ha d’establir els criteris generals 
per delimitar els supòsits que permeten la delegació.

2. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un es-
crit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de 
constar els noms de la persona que delega el vot i de 
la que rep la delegació, i també els debats i les vota-
cions on s’ha d’exercir o, si s’escau, el període de du-
rada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la 
sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot 

delegat que podria incloure el vot telemàtic quan sigui 
possible i es pugui exercir amb plenes garanties.

Capítol II. El procediment legislatiu

Secció segona. El procediment legislatiu comú

Apartat segon. Les audiències i compareixences 
de les organitzacions, grups socials i experts

Article 106. Sol·licitud i tramitació 
(modificació)

1. Un cop tingut el debat de totalitat i sempre que en 
resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els 
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mit-
jançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, po-
den proposar l’audiència de les organitzacions i els 
grups socials interessats en la regulació de què es trac-
ti o d’experts en la matèria.

2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferent-
ment per via presencial o per videoconferència, mit-
jançant una compareixença davant la comissió o la po-
nència tramitadora en el termini que estableixi la mesa 
de la comissió, que no pot ser superior a quinze dies. 
També es pot substanciar per escrit o per via electròni-
ca si així ho determina la comissió.

3. Correspon a la comissió acordar les audiències. 
Quan s’hagin de substanciar com a compareixences, 
els grups parlamentaris han d’acompanyar la seva sol-
licitud amb una memòria explicativa dels motius que 
justifiquen la compareixença i de les dades de contacte 
del compareixent.

4. En les proposicions de llei que afectin directament 
els ens locals, ha d’ésser escoltat de manera preceptiva 
el Consell de Governs locals i, si escau, les entitats re-
presentatives dels ens locals.

5. En cada compareixença, en primer lloc, interve-
nen els compareixents durant un temps de quinze mi-
nuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden 
formular preguntes o demanar aclariments durant un 
temps de deu minuts, que seran respostes globalment 
pel compareixent per un temps de cinc minuts. Si ho 
demana algun grup parlamentari, els temps d’inter-
venció dels compareixents poden ser diferents en els 
termes que acordi la comissió en el moment d’aprovar 
les compareixences.

6. En les compareixences, en primer lloc, intervenen 
durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formu-
lar preguntes o demanar aclariments durant un temps 
de deu minuts. Finalment, els compareixents respo-
nen, si escau, a les intervencions dels grups parlamen-
taris.
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secció tercera. Especialitats del procediment 
legislatiu

Nou apartat sisè. La tramitació de les 
iniciatives legislatives populars

Article I.1. Admissió a tràmit

1. La Mesa del Parlament admet a tràmit les proposi-
cions d’iniciativa legislativa popular quan compleixen 
els requisits establerts per la llei que les regula i aquest 
Reglament.

2. Si la proposició de llei pot implicar un augment de 
crèdits o una disminució d’ingressos amb relació al 
pressupost vigent en el moment de la seva tramitació 
parlamentària, la llei resultant de la iniciativa legislati-
va popular no pot entrar en vigor, en la part que com-
porti la dita afectació pressupostària, fins a l’exerci-
ci pressupostari següent o, si escau, fins a un altre de 
posterior, si així ho determina la mateixa proposició 
de llei.

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, la Mesa del 
Parlament ha de trametre la iniciativa legislativa popu-
lar al Govern perquè es posicioni sobre els seus efectes 
econòmics en el termini de vuit dies.

4. Si el Govern considera que es produeix afectació 
pressupostària, la Mesa del Parlament ha d’admetre a 
tràmit la proposició de llei en els termes que estableix 
l’apartat 2. Si el Govern no es pronuncia en el termini 
de vuit dies, el silenci s’entén en el sentit que no hi ha 
afectació pressupostària.

Article I.2. El debat de totalitat de les 
iniciatives legislatives populars

1.El debat de totalitat de la proposició de llei ha de 
tenir lloc en el termini de quatre mesos a comptar de 
l’endemà de la comunicació de la Junta Electoral a la 
Mesa del Parlament de l’acord en el que declara que 
s’ha assolit en nombre de signatures vàlides necessà-
ries per a la tramitació parlamentària de la proposició 
de llei. La Mesa del Parlament ha de comunicar a la 
comissió promotora les dates d’inici i de finiment del 
termini.

2. Si el termini a què es refereix apartat 1 fineix entre 
períodes ordinaris de sessions, el debat de totalitat ha 
d’ésser inclòs en l’ordre del dia del primer ple ordinari 
del període de sessions següent.

3. Si el termini a què es refereix apartat 1 fineix quan 
el Parlament està dissolt, es rehabilita automàticament 
un nou termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 
de la constitució del nou Parlament. En aquest cas, la 
Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Porta-
veus, ha d’obrir un nou termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat.

4. Si en el debat es defensen esmenes a la totalitat, el 
representant de la comissió promotora té dret a inter-

venir després que ho hagin fet els grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. Aquests grups parlamen-
taris poden tornar a intervenir després que ho hagi fet 
el representant de la comissió promotora.

Article I.3. La tramitació en comissió de les 
proposicions de llei d’iniciativa legislativa 
popular i el subsegüent debat en el ple

1. Un cop tingut el debat de totalitat, si s’aprova de 
tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promoto-
ra pot participar en la tramitació davant la comissió 
parlamentària corresponent per mitjà de les actuacions 
següents:

a) Ésser escoltada en els termes que aquest reglament 
estableix per a les compareixences de les organitza-
cions i els grups socials en el procediment legislatiu, 
abans que s’obri el període de presentació d’esmenes 
a l’articulat.

b) Proposar compareixences de persones i entitats en 
el tràmit a què es refereix la lletra a. Aquestes compa-
reixences han d’ésser sotmeses a votació de la comis-
sió legislativa corresponent.

c) Designar un representant perquè assisteixi a la pri-
mera reunió de la ponència nomenada per la comissió.

d) Participar, per mitjà del seu representant, en les re-
unions de la ponència per a assessorar-la quan aquesta 
li ho requereixi.

2. Un cop dictaminada la proposició de llei en comis-
sió, el debat en el Ple comença amb la intervenció dels 
promotors de la iniciativa.

3. Als efectes del que estableixen els apartat 1 i 2, la 
comissió promotora ha de designar un representant i 
un suplent mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la 
comissió. El representant i el suplent han d’ésser mem-
bres de la comissió promotora.

4. La comissió promotora pot fer arribar a la Mesa del 
Parlament propostes o queixes relatives a la tramita-
ció de la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la 
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en 
el termini de quinze dies a partir de la recepció de les 
dites propostes o queixes.

Article I.4. Assessorament i suport dels serveis 
del Parlament a la comissió promotora

1. Els serveis del Parlament han de facilitar a la comis-
sió promotora la informació i la documentació que tin-
gui relació directa amb la iniciativa legislativa o amb 
la seva tramitació. Així mateix, els serveis jurídics 
del Parlament han d’assessorar la comissió promotora 
amb relació al compliment dels requisits formals du-
rant tota la tramitació de la iniciativa legislativa. El re-
presentant de la comissió promotora ha de presentar 
les sol·licituds d’informació i assessorament davant la 
Secretaria General del Parlament.
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2. El Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a difondre el contingut de les iniciatives legislati-
ves populars i per a promoure la participació ciutada-
na durant llur tramitació parlamentària.

Nova secció quarta. Procediment per a la 
consolidació de la legislació vigent

Article II.1. Consolidació

1. El procediment de consolidació de les lleis i normes 
amb rang de llei té per objecte elaborar un nou text le-
gal que integri la legislació vigent sobre una matèria o 
sector determinats.

2. La finalitat de la consolidació legislativa és la de 
simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la quali-
tat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un 
millor coneixement del dret vigent.

Article II.2. Supòsit d’aplicació

1. El procediment de consolidació legislativa és apli-
cable sobre un sector o matèria quan s’han produït 
modificacions legals parcials que per la seva freqüèn-
cia, diversitat o complexitat aconsellen consolidar en 
un únic text la legislació vigent.

2. La consolidació també es pot aplicar per integrar en 
un únic text legal la legislació vigent sobre més d’una 
matèria o d’un sector, sempre que existeixi una conne-
xió temàtica entre ells i es donin les condicions esta-
blertes en l’apartat anterior.

3. No poden ser objecte del procediment de consolida-
ció les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, ni 
aquelles altres per a l’aprovació de les quals l’Estatut 
exigeix una majoria reforçada.

Article II.3. Naturalesa i efectes de la 
consolidació

1. El procediment de consolidació dóna lloc a un nou 
text amb valor de llei que substitueix i deroga les lleis 
i normes amb rang de llei que consolida.

2. Els textos consolidats són promulgats i publicats 
com a lleis, d’acord amb el que estableix l’article 65 
de l’Estatut. La publicació d’un text consolidat haurà 
d’indicar en el seu títol la seva naturalesa.

3. Els textos consolidats no poden modificar la regu-
lació substitutiva de la matèria afectada. El procedi-
ment previst en aquest Capítol no es pot utilitzar mai 
amb aquesta finalitat i la Mesa i la comissió tramita-
dora hauran de vetllar sempre perquè aquest requisit 
es compleixi sense excepció.

Article II.4. Iniciativa

1. La iniciativa del procediment de consolidació cor-
respon únicament al Govern, als grups parlamentaris i 
als membres del Parlament.

2. En el cas d’iniciativa parlamentària, pot ser presen-
tada per un grup parlamentari amb la signatura del 
portaveu o per un diputat amb la signatura de quatre 
membres més del Parlament.

3. Els projectes i proposicions de consolidació, a més 
dels requisits que determina l’article 101.1, hauran 
d’acompanyar com a document annex la llista de les 
lleis i altres normes amb rang de llei que consoliden i 
que han de quedar derogades amb l’aprovació del text 
consolidat.

Article II.5. Tramitació

1. Els projectes i proposicions de textos consolidats han 
de ser tramitats per una comissió específica que s’ha de 
crear a l’inici de la legislatura amb aquesta finalitat, in-
tegrada per un representant de cada grup parlamentari i 
per personal del Parlament, el qual, sota la coordinació 
d’un lletrat i la col·laboració d’assessors lingüístics, re-
alitzarà les tasques d’assistència i assessorament tècnic 
en els procediments de consolidació.

2. Els projectes i les proposicions de textos consolidats 
no poden ser objecte d’esmena a la totalitat ni d’esme-
nes a l’articulat.

3. La comissió ha de nomenar una ponència integrada 
per un representant de cada grup parlamentari o per un 
únic ponent si es tracta d’una consolidació molt senzi-
lla, que haurà d’estudiar i valorar la proposta i, si escau, 
proposar recomanacions de modificació del text, sempre 
dins dels límits inherents a la naturalesa del procediment 
de consolidació. La ponència podrà demanar l’opinió 
d’experts independents en la matèria que es tracti quan 
ho consideri necessari per realitzar la seva tasca.

4. Les recomanacions de la ponència només poden te-
nir com a objecte:

a) Eliminar discordances.

b) Aclarir i harmonitzar els textos.

c) Eliminar antinòmies.

d) Eliminar redundàncies.

e) Harmonitzar el llenguatge, les denominacions i l’es-
tructura dels títols i capítols.

f) Revisar possibles errades gramaticals i millorar la 
sintaxi.

5. Un cop acabat l’informe, la ponència l’ha d’elevar 
a la comissió. L’informe de la ponència haurà d’anar 
acompanyat, si escau, de l’informe que els serveis jurí-
dics de la Cambra hagin emès amb relació al projecte 
o proposició i a les recomanacions de la ponència.

6. Es podrà demanar dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries als únics efectes de determinar si el text 
del projecte o proposició de llei s’ajusta a les caracte-
rístiques i respecta els requisits que aquest capítol es-
tableix per als textos consolidats.



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 53

Article II.6. Aprovació

1. L’aprovació del text consolidat correspon a la co-
missió a què es refereix l’article anterior, que actuarà 
amb competència legislativa plena.

2. El projecte o proposició de consolidació serà trami-
tat pel procediment de lectura única. El text consolidat 
serà objecte d’una única votació que inclourà, si escau, 
les recomanacions fetes per la ponència.

3. A proposta de la Mesa del Parlament, de tres grups 
parlamentaris o d’una desena part dels diputats, el text 
consolidat podrà ser debatut i aprovat en el Ple, pel 
procediment de lectura única.

Altres modificacions

Article 144. Preguntes amb resposta per escrit 
(addició de tres nous apartats, el 5, 6 i 7)

5. La resposta del Govern ha de ser clara i precisa amb 
relació a l’objecte de la pregunta. La remissió a infor-
macions publicades, si escau, ha de ser sempre com-
plementària a la resposta sense substituir aquesta.

6. Les respostes han de ser individualitzades llevat que 
concorrin causes objectives que justifiquin donar una 
resposta agrupada. En aquest cas, s’hauran d’indicar 
els motius justificatius.

7. Si el diputat considera que el Govern no ha respost 
de forma correcta a la pregunta, pot presentar un es-
crit a la Mesa perquè aquesta decideixi si la resposta 
és coherent amb la pregunta formulada i, si escau, si 
és procedent la resposta agrupada. El termini per pre-
sentar l’escrit és de tres dies a comptar del següent a la  
comunicació al diputat de la resposta del Govern i  
la Mesa l’ha de resoldre en el termini de set dies.  
Si la Mesa accepta la reclamació, ho ha de comunicar 
al Govern perquè aquest trameti una nova resposta en 
el termini de quinze dies.

Article 147. Declaracions institucionals

1. El Parlament pot fer declaracions adreçades als 
ciutadans en relació amb qualsevol qüestió d’interès 
de la Generalitat i dels ciutadans.

2. Les declaracions institucionals són acordades unà-
nimement pel president o presidenta i per la Junta de 
Portaveus, es publiquen en el Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya i són llegides en sessió plenà-
ria o a la Comissió corresponent segons determini la 
Mesa.

3. S’anomenen declaracions de la Junta de Portaveus 
les que s’acorden exclusivament per majoria.

4. S’anomenen declaracions de la presidència les que 
fa el president o presidenta des de la seva responsabi-
litat i representació.

Article 153. Relacions amb els senadors que 
representen la Generalitat al Senat

3. Els senadors que representen la Generalitat al Senat, 
a petició de la tercera part d’aquests o per acord de la 
comissió, han de comparèixer en una sessió informati-
va per informar de llurs actuacions al Senat respecte a 
qualsevol tramitació relacionada amb la Generalitat o 
amb les comunitats autònomes.

Article 173. Control parlamentari (modificació 
de l’apartat 1)

1. Els diputats poden formular preguntes, a respondre 
oralment o per escrit, als càrrecs directius de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les se-
ves empreses filials, sens perjudici del control directe 
sobre el president o presidenta com a màxim respon-
sable de l’entitat.

Article 178. Participació

1. Les entitats i els grups socials poden comparèixer 
i intervenir en els plens monogràfics o extraordinaris 
que tinguin relació amb el seu objecte o finalitat, a pe-
tició de dos grups parlamentaris, si així ho acorda la 
Junta de Portaveus.

2. De la mateixa forma, també es pot convidar a com-
parèixer i intervenir en el Ple personalitats rellevants 
per llur significació institucional, política, social, ci-
entífica o cultural. En aquest cas, la iniciativa també 
la pot adoptar el president o presidenta del Parlament.

Nou títol. De la transparència en l’activitat 
parlamentària

Capítol I. Transparència

Secció primera. Principis generals

Article III.1. Política de transparència

1. El Parlament ha de fer pública la informació relativa 
a la seva organització, el seu funcionament, les seves 
activitats i el seu règim econòmic de manera objectiva 
i que sigui fàcilment accessible i comprensible.

2. La política de transparència té com a finalitat que 
les persones puguin conèixer i tenir al seu abast la in-
formació relativa als àmbits esmentats a què es refe-
reix l’apartat anterior.

Article III.2. Portal de la Transparència

1. El Parlament ha de garantir la transparència de la 
seva informació i documentació per mitjà d’un Portal 
de la Transparència.

2. El Portal de la Transparència s’estableix com un sis-
tema integral d’informació i coneixement en format 
electrònic. El portal ha de permetre a les persones ac-



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 54

cedir a la informació i documentació parlamentària 
mitjançant un cercador que garanteixi una utilització 
ràpida, fàcil i comprensible.

3. El Portal de la Transparència s’ha de configurar de 
manera que garanteixi:

a) La difusió permanent i actualitzada de la informació.

b) L’organització sistemàtica de la informació, per tal 
que sigui fàcilment accessible i permeti una consulta 
ràpida, àgil i intuïtiva.

c) La facilitat de consulta amb la utilització de formats 
fàcilment comprensibles i que permetin la interopera-
tivitat i la reutilització.

d) L’accés a la informació del Parlament d’acord amb 
el que estableix la legislació de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i d’accessibilitat.

Article III.3. Reutilització de la informació

1. La informació subministrada per mitjà del Portal de 
la Transparència ho ha de ser en format reutilitzable.

2. La informació pot ser reutilitzada amb qualsevol 
objectiu lícit amb la condició de no alterar o desnatu-
ralitzar el seu sentit i amb l’obligació de citar la font de 
les dades i la data de la darrera actualització.

Secció segona. Informació i documentació 
subjecta a transparència

Article III.4. Obligacions de transparència

1. El Parlament ha de fer pública, en aplicació del prin-
cipi de transparència, la informació sobre:

a) L’organització del Parlament i l’administració par-
lamentària.

b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la 
Mesa i la Junta de Portaveus.

c) Les tramitacions parlamentàries amb la seva docu-
mentació annexa.

d) El compliment de les obligacions pròpies de l’esta-
tut dels diputats, d’acord amb el que estableix aquest 
Reglament, així com llurs retribucions.

e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans par-
lamentaris i pels serveis de la cambra.

f) Els currículums de les persones proposades per a 
ocupar càrrecs públics el nomenament dels quals cor-
respon al Parlament.

2. També ha de fer pública la informació sobre:

a) El pressupost del Parlament i la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial.

b) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu del personal al servei del Parlament, inclo-
sos els alts càrrecs.

c) Els contractes, les licitacions i els convenis signats 
pel Parlament.

d) En general, la documentació relacionada amb les 
activitats subjectes a dret administratiu.

3. La informació a què es refereixen els apartats an-
teriors ha de comprendre les dades i els documents 
corresponents amb l’abast i precisió que determini la 
Mesa del Parlament, d’acord amb la legislació sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern.

4) El Parlament, sempre que sigui possible, publicarà 
la informació en format digital, amb l’ús de software 
lliure i codi obert.

Article III.5. Límits a les obligacions de 
transparència

1. Les obligacions de transparència tenen com a límits 
els que estableix amb caràcter general la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

2. Tanmateix, el principi de transparència s’ha d’inter-
pretar i aplicar sempre preferentment i qualsevol res-
tricció ha d’estar fonamentada en un límit o excepció 
expressament establerts a la llei.

Capítol II. Accés a la informació pública

Secció primera. Principis generals

Article III.6. Dret d’accés

1. Totes les persones majors de setze anys tenen el dret 
d’accedir a la informació i documentació del Parla-
ment, a títol individual o en nom i representació d’una 
persona jurídica legalment constituïda o d’una orga-
nització o plataforma constituïda per a la defensa o 
promoció d’interessos col·lectius, encara que no tingui 
personalitat jurídica.

2. L’exercici d’aquest dret no requereix la concurrència 
de cap interès personal, no resta subjecte a motivació 
i no requereix la invocació de cap norma específica.

Article III.7. Informació parlamentària

1. El dret d’accés a la informació parlamentària abas-
ta la documentació generada pel Parlament i la que 
aquest té en el seu poder com a conseqüència de l’exer-
cici de les funcions de la cambra, inclosa la que li ha 
de subministrar el Govern, les administracions, altres 
institucions i terceres persones en compliment de la 
llei o d’aquest Reglament.

2. La informació parlamentària inclou, sense excep-
ció, la documentació relativa a l’activitat dels òrgans 
parlamentaris i la documentació administrativa dels 
serveis que integren l’administració parlamentària.



6 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 622

3.01.05. TRAMITACIONS EN CURS 55

Article III.8. Límits del dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pot ser denegat o res-
tringit quan concorri alguna de les causes establertes 
en la legislació de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

2. En qualsevol cas, el dret d’accés pot ser denegat o 
restringit quan el coneixement o la divulgació de la in-
formació comporta un perjudici per a:

a) La seguretat pública i les matèries declarades secre-
tes o reservades d’acord amb la legislació vigent.

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, 
administratives o disciplinàries.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats, si el secret o confidencialitat són establerts 
per una norma amb rang de llei.

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o la tutela judicial efectiva.

e) Els drets dels menors d’edat.

f) La protecció de la intimitat, dels altres drets privats 
legítims i de les dades personals.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

3. Les limitacions al dret d’accés s’han d’aplicar sem-
pre en benefici d’aquest dret i no es podran ampliar 
per analogia. Quan l’aplicació d’algun dels límits afec-
ti només una part de la informació sol·licitada, s’ha 
d’autoritzar l’accés a la resta de les dades. També s’ha 
d’autoritzar l’accés quan la protecció dels drets i in-
teressos públics a què es refereix l’apartat anterior es 
pugui garantir mitjançant l’eliminació o anonimitza-
ció de les dades sensibles, sempre i quan la informació 
no es desnaturalitzi o esdevingui de difícil o equívoca 
comprensió.

Secció segona. Procediment i garanties

Article III.9. Procediment

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es 
poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir cons-
tància de la identitat del sol·licitant i d’una adreça de 
contacte, preferentment electrònica, als efectes de les 
comunicacions entre el sol·licitant i el Parlament.

2. El Portal de la Transparència del Parlament ha de 
facilitar l’exercici del dret d’accés mitjançant un for-
mulari electrònic senzill i fàcilment accessible.

3. La Mesa del Parlament ha de regular les condicions 
d’exercici del dret d’accés i el procediment a seguir per 
a resoldre les sol·licituds. Aquesta regulació s’inspira-
rà en els principis i regles previstos en la legislació de 
transparència, accés a la informació pública i bon go-
vern.

Article III.10. Accés a la informació

1. El Parlament ha de subministrar la informació sol-
licitada en el format que s’hagi demanat en el termini 
de trenta dies.

2. El Parlament podrà subministrar la informació en 
un format diferent del demanat, especialment per via 
electrònica o mitjançant consulta presencial a les de-
pendències del Parlament, quan aquesta alternativa si-
gui més fàcil i econòmica per al Parlament i no difi-
culti l’accés a les dades.

3. Els interessats tenen dret a demanar l’expedició de 
còpies i la transposició de la informació a formats di-
ferents a l’original. Tanmateix, el Parlament pot dene-
gar la sol·licitud quan pugui comprometre el bon funci-
onament dels serveis de l’administració parlamentària 
per raó dels recursos personals o material que calgui 
mobilitzar.

4. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior 
el Parlament pot exigir una contraprestació econòmica 
ajustada al cost del servei.

Article III.11. Silenci positiu

1. Si el Parlament no resol i notifica la seva decisió en 
el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la re-
cepció de la sol·licitud d’accés a la informació pública, 
aquesta s’entén estimada, llevat que una norma amb 
rang de llei estableixi expressament un efecte desesti-
matori, total o parcial, amb relació a una determinada 
informació.

2. En cap cas es pot adquirir per silenci el dret d’ac-
cés si concorre algun dels límits establerts en aquest 
reglament o en altres lleis per accedir a la informació 
pública.

3. El termini per a resoldre es pot prorrogar o quedar 
en suspens en els supòsits establerts en la legislació so-
bre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

Article III.12. Garantia del dret d’accés

1. El Parlament ha de comptar amb un òrgan de garan-
tia del dret d’accés a la informació pública.

2. A l’inici de cada legislatura, la Mesa del Parlament 
ha de designar les persones que integren l’òrgan en-
carregat de recollir les reclamacions que es presentin 
contra les resolucions adoptades pel Parlament en ma-
tèria d’accés a la informació pública, o subscriure un 
conveni amb la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació pública prevista en la legislació de 
transparència.

3. La Mesa del Parlament aprova les normes regulado-
res d’aquest òrgan, que haurà d’estar integrat per per-
sonal al servei del Parlament o extern que compleixi, 
en ambdós casos, els requisits tècnics que determina 
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la legislació de transparència. Aquestes normes han de 
garantir en tot cas l’actuació independent de l’òrgan.

Capítol III. Registre de grups d’interès

Secció primera. El Registre

Article III.13. Registre de grups d’interés

1. El Parlament ha de crear un Registre públic de grups 
d’interès, el qual tindrà com a finalitat la inscripció i el 
control de les persones i organitzacions que, en interès 
d’altres persones o com a expressió directa d’interes-
sos col·lectius, realitzen activitats susceptibles d’influir 
en l’elaboració de les lleis o en l’exercici de les altres 
funcions del Parlament.

2. La creació i el funcionament del registre respectarà 
el dret dels diputats i dels grups parlamentaris a exer-
cir el seu mandat sense restriccions.

Article III.14. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha de determinar i 
classificar les persones i organitzacions que s’hi han 
d’inscriure i la informació que han de donar al Parla-
ment sobre les seves activitats, organització, funciona-
ment i finançament.

2. La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, ha de determinar les activitat susceptibles de ser 
considerades d’influència a l’efecte del que estableix 
l’article anterior, així com les activitats excloses d’ins-
cripció al registre d’acord amb els criteris establerts 
en la legislació de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

3. També ha de determinar les categories de la clas-
sificació dels grups d’interès, la informació requerida 
als declarants, el codi de conducta i el procediment a 
seguir en cas d’incompliment de les obligacions pre-
vistes en aquest reglament i en el Codi de conducta.

Article III.15. Publicitat del Registre

1. Les dades del Registre seran públiques per mitjà del 
Portal de la Transparència.

2. També es publicaran periòdicament les activitats re-
alitzades pels grups d’interès en l’àmbit parlamentari. 
Aquesta periodicitat no podrà ser superior al mes.

3. La publicitat de les activitats inclourà, en tot cas, 
l’agenda de contactes tinguts pels grups d’interès, dels 
membres del Parlament, dels seus assessors i dels fun-
cionaris del Parlament, la informació sobre la realit-
zació d’actes als quals s’inviti a assistir als diputats, 
la participació del grups d’interès en tràmits d’audièn-
cia de projectes legislatius i les aportacions fetes so-
bre iniciatives legislatives adreçades al Parlament i als 
grups parlamentaris.

Secció segona. Drets i obligacions derivats de la 
inscripció

Article III.16. Efectes de la inscripció en el 
Registre de grups d’interès

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès per-
met:

a) L’activació de mesures que facilitin l’accés a les de-
pendències del Parlament, als diputats i als seus asses-
sors i al personal al servei de la Cambra.

b) Organitzar o copatrocinar actes en les dependèn-
cies de la Cambra, prèvia autorització de la Mesa del 
Parlament.

c) L’obtenció de canals especials d’informació.

d) La intervenció com a compareixents en comissió, 
d’acord amb el que estableix el Reglament.

2. Correspon a la Mesa determinar les mesures aplica-
bles en cada cas entre les previstes a l’apartat anterior, 
d’acord amb la classificació dels grups d’interès. La 
Mesa també podrà acordar altres mesures addicionals 
respectant sempre el principi d’igualtat.

Article III.17. Obligacions

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents:

a) Acceptar que la informació que els grups d’interès 
han de proporcionar al Parlament es faci pública.

b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el Codi de conducta i acceptar les conse-
qüències d’un eventual incompliment.

2. En virtut de la inscripció al registre, els grups d’in-
terès resten obligats a informar el Parlament de les ac-
tivitats que realitzen, dels clients, persones o organit-
zacions per a les quals treballen, de les remuneracions 
que perceben, si escau, i de les despeses relacionades 
amb la seva activitat com a grup d’interès.

Article III.18. Mesures en cas d’incompliment

1. L’incompliment de les obligacions establertes en 
aquest Reglament o del Codi de conducta donarà lloc 
a l’adopció per la Mesa de mesures de suspensió o 
cancel·lació de la inscripció en el Registre, en funció 
de la gravetat de l’incompliment, d’acord amb el que 
estableixin les normes de règim intern reguladores del 
registre de grups d’interès.

2. Qualsevol persona pot presentar denúncia davant la 
Mesa als efectes que preveu l’apartat anterior. El Por-
tal de la Transparència facilitarà un formulari estàn-
dard per a aquest fi.
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Capítol IV. Parlament obert

Secció primera. Principis generals

Article III.19. Impuls del Parlament obert

1. El Parlament, per mitjà del Portal de la Transparèn-
cia i altres formats electrònics, si escau, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els ciutadans, les en-
titats, les organitzacions i els grups socials participin 
i col·laborin en la tramitació dels projectes i propo-
sicions de llei i les iniciatives parlamentàries en ge-
neral.

2. També ha d’adoptar les mesures necessàries perquè 
els ciutadans puguin presentar peticions, fer propostes 
de millora de les lleis i suggeriments referits al funcio-
nament del Parlament.

Article III.20. Transparència i informació 
pública

1. Per a l’efectivitat del Parlament obert, el Portal de 
la Transparència haurà de tenir un espai específic on 
constin les iniciatives legislatives en tràmit, la infor-
mació i documentació que les afecta i el calendari de 
tramitació previst.

2. El Portal de la Transparència ha d’estar dotat dels 
instruments i mecanismes que facilitin un accés fàcil, 
ràpid i permanent dels ciutadans a la informació par-
lamentària.

Secció segona. Instruments per a l’efectivitat 
del Parlament obert

Article III.21. Instruments participatius

1. Són instruments del Parlament obert les audiències 
previstes a l’article 106 i els espais de participació i col-
laboració ciutadana que ha d’establir la Mesa del Parla-
ment.

2. Les audiències tenen com a finalitat promoure la 
participació directa de les organitzacions i els grups 
socials i dels experts en la tramitació de les iniciati-
ves legislatives, d’acord amb el que estableix l’article 
106.

3. Els espais de participació i col·laboració han de per-
metre seguir la tramitació de les iniciatives legislati-
ves, fer comentaris sobre el seu contingut i presentar 
suggeriments o propostes de modificació als projectes 
i a les proposicions de llei.

4. La participació en l’activitat parlamentària dels 
ciutadans, entitats i organitzacions socials també es 
pot realitzar mitjançant l’aportació d’opinions i la 
presentació d’informes i altres documents relacionats 
amb qualsevol tramitació parlamentària.

Article III.22. Diàleg amb els ciutadans

1. El Parlament ha d’utilitzar els instruments de parti-
cipació i col·laboració ciutadana com a plataformes de 
diàleg i de relació amb els ciutadans.

2. A aquest efecte, el Parlament ha de promoure les 
mesures adients perquè aquest diàleg es pugui establir 
amb els diputats i els grups parlamentaris i les aporta-
cions realitzades puguin ser objecte del corresponent 
retorn per part d’aquests.

3. El Portal de la Transparència serà utilitzat com a 
plataforma preferent per a fer efectiva la participació 
ciutadana. A aquest efecte, el Portal haurà de dispo-
sar d’un espai per complir amb aquesta finalitat, amb 
informació actualitzada de totes les iniciatives parla-
mentàries, del seu estat de tramitació, dels processos 
de participació oberts i amb indicació, en el seu cas, de 
la forma i condicions per exercir la participació.

Article III.23. Avaluació

1. El Parlament ha d’avaluar l’impacte que els proces-
sos participatius tenen sobre l’activitat parlamentària, 
tenint en compte la informació que facilitin els grups 
parlamentaris.

2. En el cas de les iniciatives legislatives s’ha d’elabo-
rar una memòria un cop finalitzada la tramitació, en la 
qual s’ha de reflectir la influència que ha tingut el pro-
cés participatiu en la llei aprovada.

3. Els informes i les memòries d’avaluació s’han de 
publicar en el Portal de la Transparència.

Disposició Addicional

S’adoptaran les mesures normatives necessàries per 
tal d’adaptar la Llei del Consell de Garanties Estatu-
tàries al què disposa l’article II.5, apartat sisè, d’aquest 
Reglament, pel que fa a la facultat de demanar un dic-
tamen al Consell de Garanties Estatutàries en els tex-
tos consolidats.

Disposició transitòria (nova disposició 
transitòria segona)

Les indemnitzacions que tenen dret a percebre els di-
putats d’acord amb l’apartat 1 de l’article 8, han de ser 
objecte d’una reducció gradual i progressiva que esta-
blirà la Mesa per tal de ser incorporades a l’assignació 
fixa.

Disposició transitòria (nova disposició 
transitòria tercera)

En la mesura que les disponibilitats econòmiques i 
tecnològiques ho facin possible, el Portal de la Trans-
parència del Parlament donarà informació actualitza-
da de les iniciatives parlamentàries presentades indivi-
dualment pels diputats i pels grups parlamentaris, de 
l’assistència als plens, a les comissions, a les ponències 
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i grups de treball dels que és membre, i del sentit del 
seu vot en cada votació que ha participat.

Disposició derogatòria (addició d’un nou 
paràgraf)

D’acord amb el que estableix l’article 67 bis, queda 
sense efecte la disposició transitòria segona de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern.

Disposició final (nova)

S’autoritza la Mesa del Parlament, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus, perquè aprovi un text refós del Re-
glament del Parlament, que integri les modificacions 
introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització 
inclou la facultat d’harmonitzar els textos objecte de 
reforma, així com la de reordenar la numeració dels tí-
tols, capítols, seccions i articles del text resultant, quan 
s’escaigui.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

El secretari quart La vicepresidenta primera
David Companyon i Costa Anna Simó i Castelló

Esmenes reservades per a defensar en el Ple

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

24, 36, 68, 81, 88, 94, 95, 96.

Grup Parlamentari Socialista

46 (pel que fa al paràgraf segon de l’apartat primer), 
52, 70.

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

37, 90.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, 
Esquerra Unida i Alternativa

22, 23, 35, 72, 75, 78, 80, 87, 91, 92, 93, 97, 99, 100.

Grup Parlamentari de Ciutadans

53, 55, 58, 67, 69, 71.

Vot particular

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Per mantenir el redactat originari de l’article 18 (sense 
addició del nou apartat 1 bis.



 1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 3.01.01. Projectes de llei
 3.01.02. Proposicions de llei
 3.01.03. Decrets llei
 3.01.04. Decrets legislatius
 3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 3.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 3.01.10. Propostes de normes de règim interior
 3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 3.10.07. Mocions de censura
 3.10.09. Qüestions de confiança
 3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

 3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 3.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 3.10.25. Propostes de resolució
 3.10.30. Debats generals
 3.10.35. Debats en comissió
 3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ 

a una decisió administrativa
 3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura 

de Comptes
 3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de 

cooperació amb altres comunitats autònomes
 3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
 3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 3.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 3.20. Interpel·lacions
 3.25. Preguntes al Govern
 3.25.05. Preguntes orals en el Ple
 3.25.10. Preguntes orals en comissió
 3.25.15. Preguntes per escrit 
 3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 3.27.10. Preguntes orals en comissió
 3.27.15. Preguntes per escrit 
 3.30. Altres tramitacions
 3.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
 3.40.01. Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament 

Europeu 
 3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 3.40.03. Procediments amb relació al Comitè de les Regions 

 4. INFORMACIÓ
 4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
 4.44. Edictes
 4.45. Composició dels òrgans del Parlament
 4.45.01. Mesa del Parlament
 4.45.02. Ple del Parlament
 4.45.03. Diputació Permanent
 4.45.05. Comissions legislatives
 4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
 4.45.12. Comissions específiques de seguiment 
 4.45.13. Comissions específiques d’estudi
 4.45.14. Comissions específiques d’investigació
 4.45.25. Grups parlamentaris
 4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
 4.48. Intergrups parlamentaris
 4.50. Compliment de resolucions i de mocions
 4.50.01. Compliment de resolucions
 4.50.02. Compliment de mocions
 4.52. Compareixences del president de la Generalitat
 4.52.05. Sol·licituds de compareixença
 4.52.10. Compareixences
 4.53. Sessions informatives i compareixences
 4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
 4.53.05. Sol·licituds de compareixença
 4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
 4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 

persones
 4.55. Activitat parlamentària
 4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades
 4.55.15. Convocatòries
 4.65. Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
 4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern  

i d’altres òrgans
 4.70.01.  Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
 4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 4.70.10. Altres comunicacions
 4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
 4.80. Síndic de Greuges
 4.85. Sindicatura de Comptes
 4.86. Procediments davant les Corts Generals
 4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
 4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
 4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat
 4.87.20. Recursos d’empara constitucional
 4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local
 4.87.30.  Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.88. Consells assessors del Parlament
 4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
 4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular
 4.90. Règim interior
 4.90.05. Pressupost del Parlament
 4.90.10. Càrrecs i personal
 4.90.15. Contractació
 4.95. Altres informacions
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