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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.05.

Reglament del Parlament

Reforma parcial del Reglament del Parlament
211-00001/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 40, 26.07.2017

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de juliol de 2017, ha debatut
el Dictamen de la Comissió del Reglament referent a la Proposta de reforma del
Reglament del Parlament (tram. 211-00001/11), les esmenes reservades pels grups
parlamentaris i les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 58.2 i 3 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i d’acord amb la disposició final primera del Reglament del Parlament, ha aprovat, amb un suport superior a la majoria absoluta requerida, la Reforma parcial del Reglament del Parlament següent:
Reforma parcial del Reglament del Parlament
Article únic. Reforma parcial del Reglament del Parlament

1. Es modifiquen els articles 6, 10, 25, 48, 54, 56, 58, 66, 67, 70, 77, 80, 93, 96,
106, 115, 118, 128, 130, 135, 138, 157, 158, 178 i 207 del Reglament del Parlament
de Catalunya. Les modificacions introduïdes en aquests articles resten integrades en
el text corresponent.
2. S’afegeixen al Reglament del Parlament els articles 55 bis, 78 bis, 125 bis, 187 bis,
221 bis i 221 ter i la disposició addicional segona.
Disposició transitòria única. Tramitació de les iniciatives parlamentàries

La tramitació de les iniciatives parlamentàries admeses a tràmit abans de l’entrada en vigor d’aquesta reforma del Reglament es regeix per les normes vigents en
el moment en què es van presentar.
Disposició final primera. Text refós

S’autoritza la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus,
perquè aprovi un text refós del Reglament del Parlament, que ha d’integrar les modificacions introduïdes per aquesta reforma. Aquesta autorització inclou la facultat
d’harmonitzar els textos objecte de reforma, inclosa l’adaptació lingüística pel que
fa a les denominacions referides a persones, i la de reordenar la numeració dels títols, els capítols, les seccions i els articles del text resultant, si escau.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta reforma parcial del Reglament del Parlament entra en vigor l’endemà
d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Text dels preceptes del Reglament que són objecte d’aquesta reforma
[Títol II. De l’estatut dels diputats]
[Capítol I. Els drets i els deures dels diputats]
Article 6. 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’Administració de la Generalitat, dels organismes, les empreses i les entitats que en depenen i de les institucions i els organismes de la Generalitat que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial
reconeguda per llei. Els diputats poden demanar directament aquesta informació
o, si ho consideren pertinent, poden demanar-la comunicant-ho al president o per
mitjà d’aquest.
2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats, per via
electrònica, preferentment, o en suport paper, la informació demanada.
3. La informació demanada s’ha de lliurar en un termini de quinze dies, prorrogable com a màxim set dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comunicada
la sol·licitud.
Article 10. Dret d’accés directe a la informació

1. Si el diputat es vol traslladar a les dependències de l’Administració per a consultar de manera presencial la informació i documentació demanades en exercici del
dret regulat per l’article 6, ho pot fer acompanyat, com a màxim, de dos assessors
acreditats degudament.
2. El personal que presta assistència a un grup parlamentari o a un membre del
Parlament en les actuacions davant l’Administració de la Generalitat i els altres organismes i entitats a què fa referència l’article 6 ha d’ésser acreditat degudament per
la secretaria general del Parlament.
[Capítol IV. L’Adquisició i la pèrdua de la condició de diputat i la
suspensió dels drets parlamentaris]
Article 25. Causes de suspensió

1. Els diputats del Parlament poden ésser suspesos de llurs drets i deures parlamentaris, després d’un dictamen motivat de la Comissió de l’Estatut 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.
2. La suspensió a què fa referència l’apartat 1 també es pot produir si ho demana
un diputat afectat, amb la conformitat del portaveu del seu grup parlamentari, per
una de les causes que s’hi esmenten. En aquest cas, la Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’emetre un dictamen i la Mesa del Parlament ha de resoldre la sol·licitud.
3. La suspensió dels drets, llevat dels econòmics, i dels deures dels diputats del
Parlament en cap cas no es pot acordar com a sanció parlamentària.
4. En els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la
Mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió de manera immediata. Si es plantegen
dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al llarg
de la suspensió, cal el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
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[Títol III. De l’organització del Parlament]
[Capítol IV. Les comissions]
Article 48. Composició de les comissions

1. Les comissions estan formades pels membres que designen els grups parlamentaris en el nombre que determina la Mesa del Parlament d’acord amb la Junta
de Portaveus.
2. Els grups parlamentaris participen en totes les comissions en proporció a llurs
membres i, en qualsevol cas, tenen dret a tenir-hi com a mínim un representant.
3. En les comissions en què no hi ha una representació proporcional perquè el
nombre de membres no ho permet, s’hi ha d’aplicar el sistema de ponderació de vot
tant per a la presa d’acords com per a l’exercici d’iniciatives parlamentàries.
4. Els membres de les comissions poden ésser substituïts amb la comunicació
prèvia del portaveu del grup parlamentari al president del Parlament. Si les substitucions no tenen caràcter permanent, sinó que només ho són per a un determinat
punt de l’ordre del dia, d’un debat o d’una sessió, n’hi ha prou de comunicar-les al
president de la comissió abans del començament. En aquest cas, s’admeten com a
membres de la comissió, segons correspongui, tant els titulars com els substituts.
5. En els treballs de les comissions els diputats poden ésser assistits per especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes, en un nombre no superior al dels
diputats, sense excedir en cap cas el nombre de dos assistents per grup.
Article 54. Convocatòria i fixació de l’ordre del dia

1. Les comissions són convocades pel president respectiu, a iniciativa pròpia o
a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la comissió.
2. L’ordre del dia és fixat per la mesa respectiva, escoltats els portaveus dels
grups parlamentaris a la comissió.
3. Les sessions de les comissions són desconvocades pel president de la comissió, d’acord amb la mesa respectiva i els portaveus de la comissió, bé a iniciativa del
president, bé a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la comissió.
4. L’ordre del dia d’una comissió pot ésser alterat si aquesta ho acorda, a proposta del seu president o a sol·licitud de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part
dels diputats que en són membres. Si s’hi ha d’incloure un assumpte, s’ha de seguir
el que estableix l’article 81.3.
Article 55 bis. Assistència i publicitat de les reunions

1. Les reunions dels grups de treball són públiques.
2. Els grups de treball, a iniciativa de la mesa de la comissió, de tres grups parlamentaris o de la tercera part dels membres de la comissió, poden acordar per majoria de dos terços que les reunions no siguin públiques.
3. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar
l’assistència a les reunions dels grups de treball de les persones que hi siguin convocades.
Article 56. Compareixences i sol·licituds d’informació

1. Les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els
funcionaris que, d’acord amb una llei, tenen l’obligació de comparèixer davant el
Parlament.
1 bis. Les persones designades pel Ple del Parlament per a exercir funcions representatives o executives han de comparèixer davant l’òrgan parlamentari que ho
acordi per majoria absoluta.
2. Les comissions, per mitjà del president del Parlament, poden:
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a) Demanar la informació i la documentació que necessitin al Govern, a qualsevol autoritat de la Generalitat i als ens locals de Catalunya. Les autoritats requerides,
en un termini no superior als vint-i-un dies, han de facilitar el que se’ls ha demanat o
bé han de manifestar al president del Parlament les raons fonamentades en dret per
les quals no poden fer-ho, perquè ho comuniqui a la comissió que ho ha demanat. Si
per raons de caràcter tècnic no fos possible trametre la documentació demanada, se
n’ha de facilitar la consulta, a les dependències administratives que correspongui,
a una delegació, designada per la comissió, integrada per representants de tots els
grups parlamentaris i assistida per experts, si la comissió així ho acordava.
b) Requerir la presència davant seu de les autoritats i els funcionaris públics de
la Generalitat i dels ens locals de Catalunya competents per raó de la matèria que es
debat, perquè informin de totes les qüestions sobre les quals seran consultats amb
relació a la compareixença.
c) Demanar la informació i la documentació a les autoritats de l’Estat respecte a
les competències atribuïdes a la Generalitat els serveis de les quals encara no s’han
transferit. Així mateix, poden requerir la presència d’autoritats i funcionaris públics
que no pertanyin a l’Administració de la Generalitat, per tal que informin sobre
qüestions que afectin les funcions del Parlament i els interessos de Catalunya. Les
autoritats i els funcionaris requerits han d’atendre aquests requeriments d’acord amb
la legislació que hi és aplicable.
d) Sol·licitar la presència d’altres persones amb aquesta mateixa finalitat.
3. Si els funcionaris o les autoritats no compareixien o no justificaven llur
no-compareixença en el termini i la forma establerts per la comissió, o hom no
responia a la petició d’informació requerida en el període indicat per l’apartat 1, el
president del Parlament ho ha de comunicar a l’autoritat o al funcionari superior corresponent, per si fos procedent d’exigir-los cap responsabilitat.
Article 58. Substanciació de les compareixences

1. La compareixença comença amb la presentació dels compareixents a càrrec
del president de la comissió o de la subcomissió, el qual els dona la paraula per un
temps màxim de trenta minuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una
durada superior, perquè informin sobre l’objecte de la compareixença. Després intervenen el grup o els grups que l’han sol·licitada, per un temps màxim de deu minuts, i, a continuació, els altres grups parlamentaris, per un temps màxim de deu
minuts, llevat que la mesa de la comissió n’estableixi una durada superior. Els temps
màxims d’intervenció es poden reduir si ho estableix la mesa de la comissió, d’acord
amb els portaveus dels grups parlamentaris.
2. Tot seguit han d’intervenir els compareixents per tal d’informar sobre les qüestions plantejades i contestar les preguntes formulades. Els diputats poden repreguntar i demanar aclariments puntuals a les respostes donades, que han d’ésser contestades breument pels compareixents.
3. A sol·licitud dels grups, la mesa pot acordar donar un segon i un tercer torns
de preguntes i respostes.
4. Les compareixences de consellers i alts càrrecs del Govern s’han de substanciar en el termini d’un mes a comptar del dia en què s’aproven, llevat que el conseller o alt càrrec acrediti per escrit davant la Mesa del Parlament la impossibilitat de
fer-ho en aquest termini.
Article 66. Comissions d’investigació

1. El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parlamentaris, de la cinquena
part dels membres del Parlament, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la creació d’una comissió d’investigació
sobre qualsevol assumpte d’interès públic que sigui competència de la Generalitat.
L’acord de creació ha de delimitar-ne l’objectiu i l’abast, i també els continguts bàsics del pla de treball.
1.01.05. Reglament del Parlament
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2. La composició i el nombre de membres de les comissions d’investigació s’han
de concretar mitjançant un acord de la Junta de Portaveus. La comissió també pot
incorporar especialistes, amb veu i sense vot, amb tasques d’assessorament tècnic,
en un nombre no superior al de diputats membres de la comissió.
3. El Parlament ha de crear una comissió d’investigació si és demanada per una
tercera part dels diputats o per tres grups parlamentaris; els proposants només poden presentar una proposta vinculant l’any. L’acord de creació de la comissió l’ha
d’adoptar la Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus. Aquest
acord ha de determinar l’objectiu i l’àmbit d’actuació de la comissió i el contingut
bàsic del seu pla de treball, de conformitat amb la proposta presentada pels diputats
o els grups parlamentaris que n’han demanat la creació.
4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs actuacions, han d’elaborar
i aprovar un pla de treball.
5. Les comissions d’investigació poden requerir, per mitjà del president del Parlament, qualsevol persona perquè hi presti declaració.
6. Les conclusions de les comissions d’investigació s’han de reflectir en un dictamen que ha d’ésser debatut pel Ple del Parlament.
7. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han d’ésser comunicades al
Govern, sens perjudici que la Mesa del Parlament també pugui comunicar-les al
ministeri fiscal.
Article 67. Regulació de les compareixences davant les comissions
d’investigació

1. Les compareixences de testimonis davant les comissions d’investigació es regeixen per les normes següents:
a) La compareixença únicament es pot requerir amb relació a qüestions que són
competència de la Generalitat.
b) El president del Parlament signa el requeriment, en el qual han de constar de
manera fefaent l’acord de requeriment adoptat per la comissió, les dades d’identificació personal i el domicili de la persona requerida, el lloc, el dia i l’hora en què es
té la compareixença i la qüestió sobre la qual ha d’informar.
c) La notificació del requeriment s’ha de fer quinze dies abans de la data en què
ha de comparèixer, llevat que la comissió n’acordi la urgència, en el qual cas el termini és de cinc dies. En el cas que la compareixença no tingui lloc, la citació s’ha
de reiterar per a comparèixer al cap de tres dies, o al cap d’un dia, si se’n va acordar
la urgència.
d) La persona requerida ha d’ésser advertida, en la notificació, dels seus drets, de
les seves obligacions i de les seves responsabilitats eventuals.
e) La persona requerida pot comparèixer acompanyada de qui designi per assistir-la.
f) La compareixença es té d’acord amb el procediment que prèviament estableix
la mesa de la comissió, del qual s’ha d’informar qui compareix abans que comenci
la seva intervenció.
2. La mesa de la comissió, durant els treballs d’aquesta, ha de vetllar per la salvaguarda del respecte a la intimitat, l’honor de les persones, el secret professional,
la clàusula de consciència i els altres drets constitucionals.
3. Si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de comparèixer davant una comissió d’investigació, la Mesa del Parlament n’ha de donar compte
al ministeri fiscal, als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi pugui
correspondre. En la notificació inicial, se l’ha d’advertir d’aquesta possible responsabilitat penal.
4. La comissió d’investigació pot acordar compareixences d’experts perquè aportin llur opinió sobre l’afer objecte de la comissió. Aquesta circumstància ha de cons-
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tar explícitament en l’acord de la comissió. La compareixença s’ha de substanciar
pel procediment que estableix l’article 58.
Article 70. Intergrups

1. La Mesa, a iniciativa de dos grups parlamentaris o de la cinquena part dels
membres del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, pot acordar constituir
intergrups parlamentaris.
2. Els intergrups parlamentaris tenen les funcions següents:
a) Promoure estudis i moviments de recerca i renovació ideològica i social.
b) Promoure la sensibilització social pel que fa a situacions de persones o grups
que requereixen una protecció especial.
c) Promoure relacions de solidaritat i d’amistat amb altres pobles, països i cultures.
3. Els intergrups parlamentaris són integrats per un membre de cada grup parlamentari i tenen un coordinador escollit per llurs membres, el qual representa l’intergrup i en convoca i presideix les reunions.
4. En els treballs dels intergrups hi poden participar especialistes, tècnics o
membres d’entitats ciutadanes, els quals poden assistir a les reunions al Parlament,
en un nombre no superior al dels diputats.
5. Els intergrups parlamentaris no poden promoure iniciatives ni tramitacions
parlamentàries.
6. El Parlament ha de posar a disposició dels intergrups mitjans materials i personals perquè puguin complir les funcions que tenen encomanades.
7. Les reunions de treball dels intergrups poden ésser públiques si així ho acorda
la majoria dels membres.
[Títol IV. Del funcionament del Parlament]
[Capítol I. Les disposicions generals de funcionament]
Article 77. Classes de sessions. Convocatòria i ordre del dia de les
sessions extraordinàries

1. El Parlament es reuneix anualment en dos períodes ordinaris de sessions, del
16 d’agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol.
2. El Parlament es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions
extraordinàries són les que es fan fora dels períodes de sessions; són convocades pel
president del Parlament, per acord de la Diputació Permanent, a proposta de tres
grups parlamentaris o de la quarta part dels diputats, o bé a petició de grups parlamentaris o de membres que en representin la majoria absoluta. També es reuneix en
sessió extraordinària a petició del president de la Generalitat. L’acord o la petició ha
de proposar un ordre del dia per a la sessió extraordinària sol·licitada.
3. La convocatòria i la fixació de l’ordre del dia de les sessions extraordinàries,
tant de les comissions com del Ple, s’han de fer d’acord amb el que aquest reglament
estableix per a les sessions ordinàries del Ple.
4. En l’ordre del dia de la sessió plenària extraordinària, s’han d’incloure necessàriament els procediments o les tramitacions que figuren en la petició de la presidència de la Generalitat, els acordats per la Diputació Permanent o els que tenen el
suport dels grups parlamentaris o del nombre de membres que estableixen imperativament lleis específiques per a procediments concrets.
5. Tota persona pot demanar d’assistir com a públic a una sessió del Ple del Parlament. Per a fer-ho, es pot adreçar als grups parlamentaris, perquè ho demanin en
nom seu, o bé pot fer la seva petició al departament corresponent del Parlament. El
Parlament ha d’habilitar un mecanisme per a facilitar aquest procés i ha de gestionar
les peticions en funció de les circumstàncies i de la disponibilitat d’accés.
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6. El Parlament ha d’habilitar un mecanisme anàleg al del Ple per a facilitar l’assistència dels ciutadans que ho demanin a les sessions de les comissions.
Article 78 bis. Horaris

La Mesa del Parlament i les meses de les comissions, en l’elaboració de l’ordre
del dia, les convocatòries i l’ordenació dels debats, han de tenir en compte la conciliació de la vida familiar, laboral i personal en la determinació de l’horari d’inici i
final de les sessions.
Article 80. Acta de les sessions

1. S’ha d’aixecar acta de les sessions del Ple i de les comissions, la qual ha de
contenir una relació succinta de les persones que hi han intervingut i dels acords
adoptats, i també el sentit del vot de cada grup parlamentari i, si s’escau, dels diputats que voten en un sentit diferent del grup al qual pertanyen.
2. Les actes han d’ésser signades per un dels secretaris, tenir el vistiplau del
president respectiu i restar a disposició dels diputats a la secretaria general del Parlament. Si no hi ha cap reclamació sobre el contingut, s’entén que s’aproven; altrament, s’han de sotmetre a la decisió de l’òrgan corresponent en la sessió següent.
Article 93. Delegació de vot

1. 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 i de les comissions de les
quals són membres poden delegar el vot en un altre diputat.
2. Els diputats poden delegar el vot en els supòsits d’hospitalització, malaltia
greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La Mesa del Parlament ha
d’establir els criteris generals per a delimitar els supòsits que permeten la delegació.
3. La delegació de vot s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, en el qual han de constar el nom i cognoms de la persona que delega el vot
i de la qual rep la delegació, i també els debats i les votacions en què s’ha d’exercir
o, si escau, la durada de la delegació. La Mesa, en admetre a tràmit la sol·licitud, estableix el procediment per a exercir el vot delegat, que pot incloure el vot telemàtic
si és possible i es pot exercir amb plenes garanties.
Article 96. Procediment per a les votacions

1. La votació ordinària ha de permetre conèixer el sentit individual del vot, i es
pot fer, a criteri de la presidència, segons algun dels procediments següents:
a) Pel procediment electrònic, el qual expressa el sentit del vot dels presents i els
resultats de la votació.
b) Pel procediment de mà alçada, en el qual alcen la mà primer els qui hi estan a
favor, després els qui hi estan en contra i, finalment, els qui s’abstenen.
2. Correspon al president fer públic el resultat de les votacions i, quan escau, als
secretaris, fer el recompte.
3. Per a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, els diputats han de
votar des de l’escó que tenen assignat. Aquesta regla també s’aplica als membres de
la Mesa del Parlament que intervinguin en un debat d’acord amb el que estableix
l’article 83.7.
Article 106. Publicacions oficials

1. Les publicacions oficials del Parlament de Catalunya són les següents:
a) El Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
b) El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).
2. En el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya es reprodueixen fidelment
totes les intervencions i tots els acords adoptats en les sessions públiques. Així mateix, hi consten les incidències que s’hi han esdevingut.
3. El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica els projectes i les proposicions de llei, els vots particulars o les esmenes que s’han de defensar en el Ple
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o en una comissió que actua en seu legislativa plena, els informes de ponència, els
dictàmens de les comissions legislatives, els acords de les comissions i del Ple, les
interpel·lacions, les mocions, les propostes de resolució, les preguntes i les respostes
que s’hi donin que no siguin de caràcter reservat, les comunicacions del Govern i
qualsevol altre text o document la publicació del qual és exigida per algun precepte
d’aquest reglament o és ordenada pel president, atesa l’exigència d’un tràmit que requereix la intervenció del Parlament.
4. El president del Parlament o d’una comissió, per raons d’urgència, pot ordenar que els documents a què es refereix l’apartat 3 que han d’ésser debatuts i votats
siguin reproduïts i repartits als membres de l’òrgan abans que siguin publicats, excepte en el cas dels projectes i les proposicions de llei.
[Capítol II. El procediment legislatiu]
Article 115. Sol·licitud i tramitació

1. Una vegada 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, mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, 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 de què es tracti.
2. El tràmit d’audiència s’ha de substanciar preferentment per via presencial o
per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o la ponència tramitadora en el termini que estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser
superior a quinze dies. També es pot substanciar per escrit o per via electrònica si
així ho determina la comissió. En ambdós casos les compareixences són públiques.
3. Correspon a la comissió d’acordar les audiències. Si s’han de substanciar com
a compareixences, els grups parlamentaris han d’acompanyar la 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, han d’ésser
escoltats de manera preceptiva el Consell de Governs Locals i, si escau, les entitats
representatives dels ens locals.
5. En cada compareixença, en primer lloc, intervenen els compareixents durant
un temps de quinze minuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden formular
preguntes o demanar aclariments durant un temps de deu minuts. El compareixent
respon globalment per un temps de cinc minuts. Si ho demana algun grup parlamentari, els temps d’intervenció dels compareixents poden ésser diferents en els termes
que acordi la comissió en el moment d’aprovar les compareixences.
Article 118. Informe de la ponència i dictamen de la comissió

1. La comissió, després de finalitzat el període de presentació d’esmenes a l’articulat, ha d’encarregar la redacció d’un informe a la vista del projecte o de la proposició de llei i de les esmenes presentades, en un termini de quinze dies, a una
ponència formada per un membre de la comissió en representació de cada grup parlamentari, o a un de sol. Si es designa un ponent que no és membre de la comissió,
s’ha de comunicar a quin diputat substitueix per a aquella tramitació. L’acord de nomenar un ponent únic ha d’ésser adoptat per les tres cinquenes parts dels membres
de la comissió.
2. La ponència pot recomanar a la comissió l’adopció d’esmenes i pot proposar
esmenes transaccionals entre les ja presentades i el text inicial del projecte o de la
proposició de llei, i ha d’indicar, en tot cas, les modificacions que comporten respecte a aquest text inicial. La ponència, si és col·legiada, pot proposar, per unanimitat, noves esmenes. Correspon a la ponència, assessorada pels serveis jurídics i
lingüístics, d’elevar a la comissió propostes de tècnica legislativa i d’adequació a les
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regles i als usos formals i lingüístics del Parlament respecte als projectes i les proposicions de llei.
3. L’informe es considera acabat un cop ha estat signat pel relator o pels ponents
que representen, d’acord amb el sistema de vot ponderat establert per aquest reglament, la majoria de la comissió que ha nomenat la ponència. L’informe de la ponència ha d’ésser publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
4. La ponència col·legiada ha de designar, d’entre els seus membres, un relator,
que ha de dur a terme les funcions de coordinació dels treballs de la ponència i de
portaveu en les discussions en la comissió.
4 bis. En els treballs de les ponències hi poden participar experts, tècnics o representants d’entitats, organitzacions i grups socials. Aquestes persones poden assistir
a les reunions de les ponències i intervenir-hi, d’acord amb els criteris que estableixi
la mateixa ponència. Els grups parlamentaris designen les persones que poden assistir a les reunions de les ponències, si escau, el nombre de les quals no pot ésser
superior al dels diputats ponents del grup que assisteixin a la reunió.
5. Un cop acabat l’informe de la ponència, la comissió elabora el dictamen del
projecte o de la proposició de llei. El debat comença amb la presentació que fa de
l’informe el relator de la ponència. Sens perjudici de les agrupacions per blocs d’articles que el president de la comissió pugui proposar, a continuació es discuteixen i
voten, article per article, tot l’articulat i les esmenes, i poden fer ús de la paraula els
esmenants de l’article i la resta de membres de la comissió.
6. La mesa de la comissió pot admetre a tràmit esmenes transaccionals presentades per escrit per un membre de la comissió durant l’elaboració del dictamen, si
tendeixen a assolir un acord entre les esmenes ja formulades i el text de l’article,
la qual cosa comporta la retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix.
Així mateix es poden admetre a tràmit noves esmenes si són signades per tots els
grups parlamentaris presents. També es poden admetre a tràmit esmenes tècniques,
les quals tenen per finalitat llevar del text les incorreccions i els errors tècnics, terminològics o gramaticals.
7. En la direcció dels treballs de la comissió, el president i la mesa compleixen
les funcions que aquest reglament confereix al president i a la Mesa del Parlament.
8. A petició de tots els grups parlamentaris, la comissió pot decidir assumir l’informe de la ponència, si aquesta ha estat col·legiada, i elevar com a dictamen al Ple
del Parlament el text del projecte de llei o de la proposició de llei que s’hi proposa.
Article 125 bis. Integració d’iniciatives

1. Les iniciatives legislatives que tenen un contingut similar es poden integrar en
una única tramitació si els proposants respectius ho acorden.
2. La Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha de determinar el procediment per a integrar els textos de les iniciatives a què es refereix
l’apartat 1.
Article 128. Presentació i tramitació

1. La tramitació del projecte de llei de pressupostos es fa pel procediment que
estableix aquest apartat i, supletòriament, s’hi aplica el procediment legislatiu comú.
2. El projecte de llei de pressupostos té preferència en la tramitació respecte als
altres treballs parlamentaris.
3. La Mesa del Parlament, un cop admès a tràmit el projecte de llei de pressupostos, ha d’obrir dos períodes d’esmenes que s’inicien el mateix dia; un període, d’una
durada no inferior a deu dies naturals, per a presentar les esmenes a la totalitat, i un
altre període, d’una durada no inferior als vint dies naturals, per a presentar les esmenes a l’articulat i als estats de despeses.
3 bis. La Mesa del Parlament ha d’habilitar, dins els set primers dies del termini
de presentació d’esmenes a la totalitat, un període perquè cada conseller comparegui
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davant la comissió que correspongui per a informar sobre el contingut del pressupost de cada departament i dels organismes i les entitats que en depenen.
4. Les esmenes a qualsevol article o disposició o a l’estat de despeses del projecte
de llei de pressupostos que comporten augment de crèdit en algun concepte només
són admeses a tràmit si, a més de complir els requisits generals, proposen alhora
una baixa d’una quantia igual, com a mínim, en algun altre concepte de l’estat de
despeses del mateix departament del Govern i dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.
Article 130. El debat de totalitat de les seccions pressupostàries

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries es té en sessions públiques
convocades amb caràcter específic a les comissions legislatives que correspongui
d’acord amb el procediment següent:
a) La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, ha de determinar
les comissions competents per raó de la matèria per a tramitar cada esmena a la totalitat de les seccions.
b) La sessió de cada comissió s’inicia amb la defensa de les esmenes a la totalitat per part dels grups parlamentaris que n’hagin presentat, per un temps màxim
de quinze minuts cada un. Als efectes del debat, es considera que el pressupost del
departament inclou també el dels organismes, les entitats i les empreses que en depenen.
c) Un cop feta la defensa de les esmenes, es pot fer un torn en contra per un
temps màxim de quinze minuts si només un grup parlamentari havia presentat esmena a la totalitat o per aquest temps incrementat en cinc minuts més per cada esmena addicional si més d’un grup n’havia presentat.
d) Si hi ha hagut un torn en contra, els grups que han defensat esmenes i els que
s’hi han oposat poden intervenir de nou durant un temps màxim de cinc minuts
cada un.
e) Els grups que no han intervingut en el debat poden manifestar llur posició per
un temps màxim de deu minuts cada un.
f) Un cop finit el debat, s’han de sotmetre a votació les esmenes en la comissió
que les ha debatudes.
g) Si una de les comissions acorda el retorn d’una secció, el president de la comissió ho ha de comunicar al president del Parlament, a fi que la ratificació de
l’acord se sotmeti al Ple. Si el Ple ratifica l’acord, la secció pressupostària es té per
rebutjada i s’ha de tornar al Govern perquè en presenti una de nova.
h) Si el Govern no retira el projecte de llei de pressupostos, la tramitació del projecte en el Ple resta en suspens fins que el Govern no trameti un nou pressupost de
la secció rebutjada i aquest sigui acceptat pel Ple.
Article 135. Requisits

1. Un projecte de llei pot ésser tramitat directament i en lectura única pel Ple del
Parlament o per una comissió, si la naturalesa del projecte ho aconsella o la simplicitat de la formulació ho permet. La tramitació en lectura única ha d’ésser acordada
pel Ple del Parlament, a proposta del Govern, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa d’aquesta.
2. El grup parlamentari promotor d’una proposició de llei en pot sol·licitar la tramitació pel procediment de lectura única. Correspon al Ple del Parlament d’acordar-la, a proposta de la Mesa, un cop escoltada la Junta de Portaveus o a iniciativa
d’aquesta, sempre que la proposició de llei compleixi els supòsits habilitants que
estableix l’apartat 1.
3. El debat de la iniciativa legislativa en lectura única se subjecta a les normes
establertes per als debats de totalitat; finalment, el conjunt de la iniciativa se sotmet
a una sola votació.
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Article 138. La tramitació en comissió de les proposicions de llei
d’iniciativa legislativa popular i el debat subsegüent en el Ple

1. Una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la iniciativa legislativa, la comissió promotora 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 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 fa referència
la lletra a. Aquestes compareixences han d’ésser sotmeses a votació de la comissió
legislativa corresponent.
c) Designar un representant perquè assisteixi a la primera reunió de la ponència
nomenada per la comissió.
d) Participar, per mitjà del seu representant, amb veu però sense vot, en les reunions de la ponència.
2. Una vegada dictaminada la proposició de llei en comissió, el debat en el Ple
comença amb la intervenció dels promotors de la iniciativa.
3. La comissió promotora, als efectes del que estableixen els apartats 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 membres 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. La Mesa, una vegada escoltada la
Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini de quinze dies a
comptar de la recepció de les dites propostes o queixes.
[Capítol III. L’impuls i el control de l’acció política i de govern]
Article 157. Presentació i substanciació

1. Els diputats i els grups parlamentaris poden formular interpel·lacions al Govern. Les interpel·lacions s’han de tramitar en el Ple.
2. Les interpel·lacions s’han de presentar per escrit a la Mesa del Parlament i
s’han de referir als motius i als propòsits del Govern en qüestions de política general
que siguin competència d’algun o alguns dels seus departaments, i han de determinar-ne l’objecte o l’abast material.
3. La Mesa, en qualificar l’escrit d’una interpel·lació, pot considerar que el contingut no s’ajusta a aquest tipus de tramitació, segons el que estableix l’apartat 2; si
és així, n’ha d’ordenar la tramitació com a pregunta a respondre per escrit.
4. Les interpel·lacions s’han de presentar al Registre General del Parlament en el
termini que fixa la Mesa per a cada període de sessions. Un cop admeses a tràmit,
se n’ha d’informar immediatament el Govern i els grups parlamentaris. Les interpel·
lacions no incloses en l’ordre del dia decauen automàticament.
5. En aprovar el calendari de sessions plenàries del període, la Mesa, d’acord
amb la Junta de Portaveus, estableix el nombre màxim d’interpel·lacions que poden
ésser substanciades en cada sessió i la distribució proporcional d’aquestes entre els
grups parlamentaris durant tot el període.
6. Qui formula la interpel·lació i qui l’ha de respondre, conjuntament, poden sol·
licitar al president, una única vegada, que aquesta no se substanciï; en aquest cas, la
interpel·lació posposada s’ha d’incloure necessàriament en l’ordre del dia de la sessió
plenària següent; altrament, decau.
7. Per a substanciar una interpel·lació, primer intervé qui la formula, i després, la
persona interpel·lada. La substanciació es clou amb els torns de rèplica de qui l’ha
formulada i de contrarèplica de qui ha estat interpel·lat. Les primeres intervencions
no poden durar més de deu minuts, i les de rèplica, més de cinc minuts.
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Article 158. Mocions

1. Tota interpel·lació pot menar a una moció en què la cambra manifesti la seva
posició. Aquesta moció en cap cas no pot ésser de censura al Govern.
2. El grup interpel·lant o el membre que signa la interpel·lació poden presentar
la moció fins a les dotze del migdia del primer dilluns de la setmana posterior a la
setmana en què s’ha substanciat la interpel·lació o, si aquest és festiu, del primer dia
hàbil següent. Les mocions subsegüents a interpel·lacions substanciades en la darrera sessió plenària d’un període de sessions es poden presentar fins al dilluns de la
setmana anterior en la qual hauran d’ésser tramitades.
3. Les mocions han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada. Les
mocions admeses a tràmit s’han d’incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària
següent a la de la substanciació de la interpel·lació.
4. Els grups parlamentaris, llevat del que formula la interpel·lació o el grup al
qual pertany qui l’ha formulada, hi poden presentar esmenes fins al mateix dilluns
de la setmana del ple en què s’ha de substanciar o del primer dia hàbil posterior si
aquell és festiu. Les esmenes que s’hi presenten han d’ésser congruents amb la interpel·lació substanciada i amb la moció.
4 bis. Els grups parlamentaris poden presentar transaccions fins al mateix moment de tancament del Registre del dia hàbil anterior a la substanciació de la moció.
5. El debat i la votació de la moció es fan d’acord amb el que estableix aquest
reglament per a les propostes de resolució.
Article 178. Debat de l’informe anual

1. La Mesa del Parlament, un cop rebut l’informe anual que el Síndic de Greuges
ha de presentar al Parlament, n’ordena la publicació i el tramet a la Comissió del
Síndic de Greuges.
2. La Mesa de la Comissió, juntament amb els representants dels grups i havent
escoltat el Síndic de Greuges, determina el sistema de debat en comissió de l’informe del Síndic de Greuges. El debat s’ajusta al procediment següent: s’inicia amb
una exposició del síndic de greuges; tot seguit, pot intervenir un representant de cadascun dels grups parlamentaris per a formular preguntes, demanar aclariments o
debatre les recomanacions del síndic de greuges; després de les respostes del síndic
de greuges, la Mesa de la Comissió pot obrir un nou torn.
3. El debat de l’informe en el Ple s’ajusta al procediment següent: el síndic de
greuges exposa oralment un resum general de l’informe; tot seguit, pot intervenir un
representant de cadascun dels grups parlamentaris, per a fixar la posició global del
grup respecte a l’informe i les recomanacions del Síndic, per un temps màxim de
quinze minuts. La presidència, a sol·licitud del síndic o d’un grup parlamentari, pot
obrir un nou torn d’una duració màxima de deu minuts. Amb motiu d’aquest debat
no es poden presentar propostes de resolució.
4. Els informes extraordinaris que el Síndic de Greuges tramet al Parlament són
tramitats d’acord amb el procediment establert pels apartats 1 i 2 en la Comissió del
Síndic de Greuges, en la comissió objecte de l’informe o al Ple segons la Mesa determini, d’acord amb la Junta de Portaveus, en funció de la naturalesa de l’informe.
[Capítol VII. Les relacions del Parlament amb la Sindicatura de
Comptes]
Article 187 bis. Compareixences dels responsables econòmics i
financers dels partits polítics

Els responsables econòmics i financers dels partits polítics amb representació
parlamentària poden demanar de comparèixer davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar dels comptes i de les fonts de finançament anuals de
llurs partits. Aquesta compareixença s’ha de substanciar en la tramitació de l’infor-
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me anual de la Sindicatura de Comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades.
[Títol VI. De la transparència en l’activitat parlamentària]
[Capítol I. Transparència]
Article 207. 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 parlamentària.
b) Les decisions dels òrgans parlamentaris, incloses la Mesa i la Junta de Portaveus.
c) Les tramitacions parlamentàries, amb llur documentació annexa.
d) El compliment de les obligacions pròpies de l’Estatut dels diputats, d’acord
amb el que estableix aquest reglament, i també les retribucions dels diputats.
e) Els informes i els estudis elaborats pels òrgans parlamentaris i pels serveis
parlamentaris.
f) Els currículums de les persones proposades per a ocupar càrrecs públics el nomenament dels quals correspon al Parlament.
g) Els pronunciaments judicials en què s’hagi constatat la lesió dels drets fonamentals dels diputats o dels ciutadans als quals representen per les decisions, els
acords o els actes dels diferents òrgans parlamentaris.
2. El Parlament, a més de la informació a què fa referència l’apartat 1, 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, inclosos 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 fan referència els apartats 1 i 2 ha de comprendre les dades i els documents corresponents amb l’abast i la precisió que determini la Mesa
del Parlament, d’acord amb la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
4. El Parlament, sempre que sigui possible, ha de publicar la informació en format digital i ha d’usar programari lliure i de codi obert.
[Capítol V. Prevenció i lluita contra la corrupció i el frau]
Article 221 bis. Mecanisme català de prevenció i lluita contra la
corrupció i el frau

1. El Mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau ha de
trametre anualment un informe sobre les tasques dutes a terme i sobre les seves conclusions a la comissió competent en afers institucionals.
2. En el marc de la comissió competent en afers institucionals, dins els trenta
dies de la recepció de l’informe, s’ha d’incloure un punt a l’ordre del dia a l’efecte
que pugui intervenir un representant de cadascun dels grups parlamentaris, per a
fixar la posició global del grup respecte a la situació de la lluita contra la corrupció
i el frau i la tasca duta a terme pel Mecanisme, per un temps màxim de quinze minuts. Amb motiu d’aquest debat, es poden presentar propostes de resolució.
3. Pot comparèixer una representació del Govern, si aquest ho demana, amb un
torn d’intervenció prèvia als grups, sense límit de temps, per a donar compte de la
seva posició respecte a la lluita contra la corrupció i el frau.
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Article 221 ter. Compareixences sobre la prevenció i la lluita contra la
corrupció i el frau

1. El Parlament, per acord de la comissió competent en la matèria, pot demanar
la compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del
fiscal en cap de Catalunya perquè informin sobre les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya durant l’any anterior, i sobre
llurs resultats pel que fa a l’aclariment, les reparacions i les garanties de no reiteració.
2. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha de comparèixer anualment
davant la comissió competent en la matèria per a presentar la memòria que estableix
la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Aquesta memòria ha d’incloure la informació relativa a les investigacions i les causes judicials obertes per corrupció i frau
fiscal com a conseqüència de les actuacions de l’Oficina, i llurs resultats pel que fa
a l’aclariment dels fets, les reparacions i les garanties de no reiteració.
Disposició addicional segona. Ús d’un llenguatge no sexista

En les comunicacions, les declaracions i els treballs del Parlament s’ha de vetllar,
en la mesura que sigui possible, per l’ús d’un llenguatge no sexista.
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.01.05. Reglament del Parlament

16

