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NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 200-00084/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66861); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66901).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.03.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66861); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66902).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.03.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

Termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries

Finiment del termini improrrogable: 08.03.2010; 12:00 
hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.

N. de la R.: El Dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries corresponent a aquest procediment es repro-
dueix en la secció 4.75.

Projecte	de	llei	del	Pla	estadístic	de	Ca-
talunya	2010-2013
Tram. 200-00079/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67533).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 05.03.2010 al 08.03.2010).

Finiment del termini: 09.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Projecte	de	llei	d’accés	a	l’assistència	
sanitària	de	cobertura	pública	a	càrrec	
del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 200-00088/08

Text presentat
Reg. 67531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la Consellera de Salut s’aprova l’Avant-
projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària de co-
bertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i 
s’autoritza l’esmentada Consellera perquè el presenti al 
Parlament, tot sol·licitant la seva tramitació pel proce-
diment d’urgència.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el vint-i-tres de febrer de dos 
mil deu.

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català 
de la Salut

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, esta-
bleix en l’article 1.2 el dret a l’assistència sanitària de 
«tots els espanyols i els ciutadans estrangers que tinguin 
establerta la seva residència en el territori nacional», 
afegint a l’article 3.2 que «l’assistència sanitària pública 
s’estendrà a tota la població espanyola» i que «l’accés i 
les prestacions sanitàries es realitzaran en condicions 
d’igualtat efectiva».

L’avanç en la universalització de l’assistència sanitària 
de cobertura pública es va portar a terme a partir de 
l’assistència sanitària del Sistema de Seguretat Social, 
de manera que l’existència d’una relació laboral o si-
tuació assimilada donava lloc a la inclusió en el camp 
d’aplicació de la Seguretat Social que, dins la seva ac-
ció protectora, incloïa l’assistència sanitària. En aquest 
sentit, el Reial decret 1088/1989, de 8 de setembre, va 
estendre l’assistència sanitària de la Seguretat Social a 
les persones sense recursos econòmics suficients, con-
figurant-la com a una prestació no contributiva. Aquest 
avanç en la universalització, pel que fa a Catalunya, es 
va materialitzar amb el Decret 55/1990, de 5 de març, 
de regulació de l’extensió de la cobertura de l’assistència 
sanitària de la Seguretat Social a les persones sense 

Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 66903).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.03.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66861); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66904).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 02.03.2010 al 03.03.2010).

Finiment del termini: 04.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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3.01.01.

recursos econòmics suficients i el Decret 178/1991, de 
30 de juliol, d’universalització de l’assistència sanitària 
pública.

La Llei orgànica 4/2000, de d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, modificada per les Lleis orgàniques 8/2000, de 
22 de desembre, 14/2003, de 20 de novembre, 2/2009, 
d’11 de desembre, estableix, en l’article 12.1, que les 
persones estrangeres que estiguin a Espanya inscrites 
en el padró del municipi en el qual tinguin el seu do-
micili habitual tenen dret a l’assistència sanitària en les 
mateixes condicions que els espanyols i les espanyoles. 
Aquest article, amb independència del fet d’estar ins-
crits en el padró, afegeix en els apartats següents que les 
persones estrangeres que estiguin a Espanya tenen dret 
a l’assistència sanitària pública d’urgència per malaltia 
greu o accident, qualsevol que sigui la seva causa, i a 
la continuïtat de dita atenció fins a la situació d’alta 
mèdica; que les persones estrangeres menors de divuit 
anys que estiguin a Espanya tenen dret a l’assistència 
sanitària en les mateixes condicions que els espanyols i 
les espanyoles; i que les estrangeres embarassades que 
estiguin a Espanya tenen dret a l’assistència sanitària 
durant l’embaràs, el part i el postpart.

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat 
del Sistema Nacional, ha reafirmat el principi d’univer-
salització de l’assistència sanitària, establint en l’article 
3, que són titulars dels drets a la protecció de la salut 
i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els estrangers 
en el territori nacional en els termes previstos en l’ar-
ticle 12 de la Llei Orgànica 4/2000; els nacionals dels 
Estats membres de la Unió Europea que tenen els drets 
que resulten del dret comunitari europeu i dels tractats 
i convenis que siguin subscrits per l’Estat espanyol i 
els siguin d’aplicació; i els nacionals d’Estats no per-
tanyents a la Unió Europea que tenen els drets que els 
reconeguin les lleis, els tractats i convenis subscrits.

D’acord amb això, aquesta Llei reconeix formalment 
el dret a l’assistència sanitària d’aquells col·lectius que 
ja gaudeixen d’aquest dret per estar inclosos en l’acció 
protectora de la Seguretat Social, i atorga aquest dret a 
aquells col·lectius als quals les normes vigents encara no 
havien fet efectiva l’extensió de d’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut, en cas que acreditin que resideixen a Catalunya i 
que no tenen dret a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec d’altra entitat diferent del Servei Català 
de la Salut. És a dir, s’amplia el reconeixement del dret a 
l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del 
Servei Català de la Salut a uns col·lectius que suposen, 
aproximadament, el 0,7% de la població, i inclouen fo-
namentalment als professionals liberals que no tenen 
obligació de cotitzar a la Seguretat Social i a les perso-
nes que siguin membres de congregacions religioses.

Finalment, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’ar-
ticle 23, estableix que totes les persones tenen dret a 
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que 
estableixen les lleis. Així mateix, l’article 37.3 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya estableix que la regu-
lació essencial i el desenvolupament directe dels drets 

reconeguts en els capítols I, II i III del Títol I, entre els 
quals s’inclou el dret regulat en l’article 23, s’ha de fer 
per llei del Parlament.

Article 1. Objecte

Totes les persones residents a Catalunya tenen dret a 
l’assistència sanitària pública, a càrrec del Servei Català 
de la Salut, en els termes que preveu aquesta Llei.

Article 2. Titulars del dret a l’assistència sa-
nitària

2.1. Són titulars del dret a l’assistència sanitària a càrrec 
del Servei Català de la Salut: 

a) Les persones empadronades en qualsevol dels muni-
cipis de Catalunya que, en virtut de l’acció protectora 
de la Seguretat Social en qualsevol dels règims, tinguin 
la condició de titulars o beneficiaris de la assistència 
sanitària, llevat de les persones que tinguin la condició 
de titular o beneficiària dels règims especials de la Se-
guretat Social gestionats per la Mutualitat General de 
Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), la Mutualitat 
General Judicial (MUGEJU) o l’Institut Social de les 
Forces Armades (ISFAS) que hagin optat per rebre l’as-
sistència sanitària a través de les entitats d’assegurança 
d’assistència sanitària concertades.

b) Les persones empadronades en qualsevol dels muni-
cipis de Catalunya a les quals, en virtut de les correspo-
nents normes, s’hagi estès l’assistència sanitària com a 
acció protectora de la Seguretat Social.

c) Les persones estrangeres menors de divuit anys que 
estiguin a Catalunya, en els termes previstos en l’arti-
cle 12 de la Llei Orgànica 4/2000, segons la redacció 
donada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre.

d) Les estrangeres embarassades que estiguin a Catalu-
nya tenen dret a l’assistència sanitària durant l’embaràs, 
el part i el postpart, en els termes previstos en l’article 
12 de la Llei Orgànica 4/2000, segons la redacció do-
nada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre.

e) Les persones estrangeres, no incloses en els apartats 
anteriors, empadronades en qualsevol dels municipis de 
Catalunya que, en virtut dels reglaments comunitaris 
o convenis internacionals, tinguin dret a l’assistència 
sanitària.

2.2. Les persones no incloses en cap dels col·lectius in-
dicats en l’apartat anterior són titulars del dret a l’assis-
tència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, 
si acrediten complir els requisits següent: 

a) Estar empadronades en qualsevol dels municipis de 
Catalunya.

b) No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública a càrrec d’altra entitat diferent del Servei Català 
de la Salut.

2.3. Les persones que pertanyin a col·lectius en risc 
d’exclusió social, quan així s’hagi determinat reglamen-
tàriament i no estiguin incloses en cap dels col·lectius 
indicats en els apartats anteriors, amb independència del 
fet d’estar o no empadronades en qualsevol dels muni-
cipis de Catalunya.
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Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria prèvia a l’inici de la tramitació aprovada 
a la sessió de Govern del dia 10 de novembre de 2009

2. Taula de disposicions afectades i vigències

3. Memòria econòmica

4. Informe d’avaluació de l’impacte normatiu

5. Informes de la Direcció General de Pressupostos del 
Departament d’Economia i Finances

6. Informe Interdepartamental d’impacte de gènere

7. Memòria justificativa

8. Informe Jurídic Preliminar

9. Certificat d’aprovació al Consell Tècnic del dia 16 
de febrer de 2010

10. Informe jurídic

11. Text aprovat a la sessió de Govern del dia 23 de 
febrer de 2010

12. Diligència de la secretària general autoritzant la 
tramesa de l’expedient al Parlament

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 67531).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 04.03.2010 al 10.03.2010).

Finiment del termini: 11.03.2010; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.03.2010.

Article 3. Assistència sanitària urgent

Les persones que es trobin a Catalunya i que no estiguin 
incloses en cap dels col·lectius definits en l’article 2, te-
nen dret, en tot cas, a l’assistència sanitària d’urgència si 
contreuen malalties greus o tenen accidents, sigui quina 
sigui la causa, i a la continuïtat d’aquesta atenció fins a 
la situació d’alta mèdica; sense perjudici que aquestes 
persones o, en el seu cas, els tercers obligats legalment 
o contractualment a assumir aquestes despeses, hagin 
de fer-se càrrec del pagament del cost de l’assistència 
rebuda.

Article 4. Contingut de l’assistència sanitària.

4.1. Les persones titulars del dret a l’assistència sanità-
ria a càrrec del Servei Català de la Salut tenen dret a 
les prestacions fixades en cada moment per als serveis 
sanitaris del Sistema Nacional de Salut, sens perjudici 
d’aquelles altres que reglamentàriament pugui establir 
el Govern de la Generalitat.

4.2. El Servei Català de la Salut ha de prestar l’assistèn-
cia sanitària, mitjançant qualsevol de les fórmules que 
estableix l’article 7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya.

Disposicions addicionals 

Primera. El procediment de reconeixement del dret 
l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la 
Salut a les persones incloses en el número 1 de l’article 
2 és el regulat per la normativa de Seguretat Social i 
les normes que fan extensiva l’assistència sanitària de 
la Seguretat Social a determinats col·lectius. El proce-
diment de reconeixement del dret l’assistència sanitària 
a càrrec del Servei Català de la Salut a les persones 
incloses en els números 2 i 3 de l’article 2 s’ha d’establir 
reglamentàriament.

Segona. Sens perjudici del dret a l’assistència sanitària 
que en virtut d’aquesta Llei es reconeix també a les per-
sones que siguin membres de congregacions religioses, 
el procediment per al seu reconeixement es podrà tra-
mitar, pel que fa a les que pertanyin a congregacions de 
vida monàstica o contemplativa, de manera col·lectiva, 
mitjançant l’establiment de convenis amb els represen-
tants de les diferents confessions religioses.

Disposició derogatòria

Resten derogats el Decret 178/1991, de 30 de juliol, 
d’universalització de l’assistència sanitària pública; i 
l’Ordre de 12 de juny de 1997, de desplegament del 
Decret 178/1991, de 30 de juliol, d’universalització de 
l’assistència sanitària pública.

Disposició final 

Aquest Llei entrarà en vigor als 20 dies de la seva pu-
blicació al DOGC.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	la	normativa	legal	amb	relació	a	
l’empadronament	dels	immigrants	d’ori-
gen	estranger	a	Vic	(Osona)
Tram. 250-02572/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	nou	model	de	títol	personalitzat	de	
transport	per	a	persones	desocupades	
a	Girona
Tram. 250-02573/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	regulació	de	les	
festes	tradicionals	amb	bous
Tram. 202-00079/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 67384); Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 67400).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 67508); Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 67509).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 03.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposició	de	llei	del	sector	d’assistèn-
cia	en	carretera	de	vehicles	avariats	i	
accidentats
Tram. 202-00083/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67494).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.03.2010 al 04.03.2010).

Finiment del termini: 05.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	nou	model	de	títol	personalitzat	de	
transport	per	a	persones	desocupades	
al	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-02576/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	nou	model	de	títol	personalitzat	de	
transport	per	a	persones	desocupades	
a	Lleida	(Segrià)
Tram. 250-02577/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	nou	model	de	títol	personalitzat	de	
transport	per	a	persones	desocupades	
al	Bages
Tram. 250-02574/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	nou	model	de	títol	personalitzat	de	
transport	per	a	persones	desocupades	
a	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-02575/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	de	les	bases	reguladores	dels	
ajuts	destinats	al	foment	d’infraestruc-
tures	de	biodigestió	de	purins
Tram. 250-02581/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	la	construcció	del	centre	d’aco-
llida	d’animals	del	Gironès
Tram. 250-02582/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atorga-
ment	d’ajuts	a	la	producció	i	la	comer-
cialització	de	productes	agrícoles	i	ra-
maders	artesans
Tram. 250-02583/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
dels	descomptes	en	les	tarifes	d’elec-
tricitat,	aigua	i	gas	per	a	persones	de-
socupades
Tram. 250-02578/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’exempció	
del	pagament	de	les	taxes	d’inscripció	a	
les	proves	d’accés	a	les	universitats	pú-
bliques	de	les	persones	desocupades
Tram. 250-02579/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	termini	
dels	pagaments	als	centres	residenci-
als	per	a	la	gent	gran	amb	places	con-
certades
Tram. 250-02580/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	dipòsit	d’aigua	a	Capafonts	
(Baix	Camp)
Tram. 250-02587/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	de	dia	per	a	la	gent	
gran	a	Riudecols	(Baix	Camp)
Tram. 250-02588/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	de	subvencions	i	la	reducció	de	les	
freqüència	de	pas	en	algunes	línies	
d’autobusos	que	enllacen	Reus	amb	al-
tres	municipis	del	Baix	Camp
Tram. 250-02589/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	CEIP	Bora	Gran,	de	Serinyà	
(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02584/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	pla	de	dinamització	del	sector	cul-
tural	que	comporti	descomptes	en	l’ad-
quisició	de	productes	culturals
Tram. 250-02585/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	del	subministrament	d’aigua	pota-
ble	a	l’Argentera	(Baix	Camp)
Tram. 250-02586/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	i	
la	renovació	urgents	de	la	xarxa	de	cla-
vegueram	d’Almoster	(Baix	Camp)
Tram. 250-02593/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	la	xarxa	de	camins	de	l’Argentera	
(Baix	Camp)
Tram. 250-02594/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	centre	de	dia	a	la	zona	
de	Llevant	de	Cambrils	(Baix	Camp)
Tram. 250-02595/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	urgent	d’una	estació	depurado-
ra	d’aigües	residuals	a	Maspujols	(Baix	
Camp)
Tram. 250-02590/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	consultori	mèdic	a	la	zona	
de	Llevant	de	Cambrils	(Baix	Camp)
Tram. 250-02591/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	de	dia	per	a	la	gent	
gran	a	l’Aleixar	(Baix	Camp)
Tram. 250-02592/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	remodelació	i	ampliació	del	CEIP	Gi-
ronella	durant	el	2010
Tram. 250-02598/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
i	el	millorament	dels	centres	d’educació	
infantil	i	primària	i	la	construcció	d’un	
institut	d’educació	secundària	a	Molins	
de	Rei	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-02599/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
pediatria	al	baix	Maresme
Tram. 250-02600/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	restabli-
ment	del	nombre	de	trajectes	diaris	en	
la	línia	d’autobús	entre	l’Aleixar,	Maspu-
jols,	Vilaplana	i	Reus
Tram. 250-02596/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	
als	tres	projectes	del	Consell	Comarcal	
de	la	Segarra	per	a	la	resolució	dels	pro-
blemes	de	proveïment	d’aigua	potable
Tram. 250-02597/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	reglamentari	del	Decret	legisla-
tiu	2/2008,	pel	qual	s’aprova	el	text	refós	
de	la	Llei	de	protecció	dels	animals
Tram. 250-02628/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 66643); Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 66781).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	recursos	econòmics	per	a	la	inspec-
ció	dels	habitatges	d’ús	turístic
Tram. 250-02633/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66643).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	condem-
na	dels	atacs	a	la	llibertat	d’expressió	
comesos	pel	Govern	de	Veneçuela	i	del	
tancament	d’emissores	de	ràdio	i	canals	
de	televisió	crítics	amb	el	Govern
Tram. 250-02641/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66643).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
de	la	senyalització	vertical	de	la	ronda	
de	Sant	Sadurní	d’Anoia	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02601/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 67407); Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 67413).

Pròrroga: 1 dia, i última.

Finiment del termini: 02.03.2010; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.03.2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	rebuig	
de	la	ubicació	d’un	magatzem	temporal	
centralitzat	de	residus	nuclears	a	Ascó	
(Ribera	d’Ebre)
Tram. 250-02627/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67534).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 04.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
636)

Al BOPC 636, a la pàg. 119

On diu: «Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.»

Ha de dir: «Tramesa al Ple»
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2. Adquirir el compromís de pagament dels expedients 
corresponents a persones ingressades en centres resi-
dencials en un màxim de 60 dies.

3. Publicar les tarifes per centres residencials assistits 
per gent gran de l’any 2010 tot complint amb el com-
promís signat per la pròpia consellera d’Acció Social 
i Ciutadania d’augmentar les tarifes públiques un 8% 
l’any 2009 i un altre 8% l’any 2010.

4. Garantir la llibertat d’elecció de la persona que tingui 
reconeguda la prestació econòmica vinculada al servei 
perquè pugui escollir el centre residencial de la seva 
preferència, independentment de la seva titularitat i 
finançament, tot eliminant les ordres internes que blo-
quegen aquesta llibertat d’elecció.

5. Adquirir el compromís de mantenir en la plaça ocu-
pada a les persones que ja es troben ingressades en una 
residència privada i que tenen concedida una prestació 
econòmica vinculada al servei.

Parlament de Catalunya, 25 de febrer de 2010

M. Dolors Montserrat i Culleré Rafael López i Rueda

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	infraestructures
Tram. 302-00219/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 67475 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.03.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
(tram. 300-00262/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. En el context de reducció dels recursos disponibles 
per a l’execució de les infraestructures previstes en la 
planificació del mateix Govern, presentar en el termi-
ni màxim de dos mesos una proposta de priorització 
d’aquelles inversions amb una major rendibilitat social 
i econòmica davant d’aquelles que aportin una menor 
competitivitat global, independentment de llur titula-
ritat. La proposta desenvoluparà, entre d’altres, els se-
güents aspectes: 

a) El procediments interns del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques per incloure un estudi 
d’eficiència a cada nova infraestructura que es planifiqui 
a partir de 2010.

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	169	de	l’Estatut,	relatiu	
a	la	transferència	dels	trens	regionals	
d’alta	velocitat
Tram. 250-02643/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 66643).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2010 al 09.03.2010).

Finiment del termini: 10.03.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 02.03.2010.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	el	règim	de	pagament	
dels	serveis	educatius	i	d’iniciativa	so-
cial
Tram. 302-00218/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 67403 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.03.2010

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveu l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent moció, subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el règim de pagament 
dels serveis educatius i d’iniciativa social (N.T: 300-
00261/08): 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Liquidar tots els expedients de persones ingressades 
en centres residencials corresponents a l’any 2009 en la 
propera nòmina del mes de febrer per a que les residèn-
cies puguin cobrar les quantitats endarrerides durant 
el mes de març.
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	funció	pública
Tram. 302-00220/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 67476 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.03.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Pilar Pifarré i Ma-
tas, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la funció pública (tram. 
300-00263/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar un pla de dimensionament per als depar-
taments de la Generalitat que, entre d’altres qüestions, 
amortitzi els llocs de treball vacants i els llocs que ho 
esdevinguin per jubilació, tot permetent que els depar-
taments redistribueixin internament efectius i llocs, en 
funció de les seves necessitats.

En tot cas, qualsevol increment de llocs de treball per 
necessitats imprescindibles haurà de comportar la cor-
responent compensació de dotacions i d’imports equi-
valents.

2. Elaborar un pla de dimensionament per a les entitats 
integrants del Sector Públic empresarial de la Gene-
ralitat que, entre d’altres qüestions, amortitzi els llocs 
de treball vacants i els llocs que ho esdevinguin per 
jubilació, tot permetent que les entitats redistribueixin 
internament efectius i llocs, en funció de les seves ne-
cessitats.

En tot cas, qualsevol increment de llocs de treball per 
necessitats imprescindibles haurà de comportar la cor-
responent compensació de dotacions i d’imports equi-
valents.

3. Reduir un 20% el nombre d’alts càrrecs i personal 
eventual i no incrementar el nivell retributiu de cap lloc 
eventual.

4. Regular, mitjançant decret, la gestió i control de les 
despeses de representació a on es determini clarament 
què inclou el concepte de representació, i a on s’espe-
cifiqui els alts càrrecs que poden percebre dietes, quin 
personal i en quines circumstàncies s’assimila a alt càr-
rec, quin altre personal pot percebre despeses de repre-
sentació, en quines condicions, i quin és el procediment 
general de gestió i justificació.

5. Establir els procediments i sistemes de control que 
garanteixin el compliment de les mesures de control i 
ajustament de la despesa que proposi el Govern.

b) Una anàlisi numèrica del cost/benefici dels projectes 
previstos per al període 2010-2014, que permeti establir 
una ordenació de les obres segons el seu retorn econò-
mic i social.

c) L’establiment de les prioritats del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques en aquelles in-
fraestructures que contribueixin a incrementar més la 
competitivitat de l’economia. A aquests efectes, es re-
organitzaran els recursos econòmics del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques per tal d’ac-
celerar les licitacions i obres que obtinguin una major 
puntuació.

d) La determinació exhaustiva del tipus de finançament 
que s’emprarà per a cadascuna de les actuacions pre-
vistes, resultants de l’anàlisi anteriorment esmentada.

2. Facilitar i promoure la participació d’empreses cons-
tructores solvents petites i mitjanes en l’adjudicació 
d’obres finançades amb sistemes extrapressupostaris, 
mitjançant la disposició d’avals públics i la inclusió de 
clàusules que afavoreixin la seva participació a les con-
dicions de licitació d’execució d’obres.

3. Ajustar les garanties de bona execució de GISA al 
límit del 5% del preu d’adjudicació, d’acord amb allò 
que preveu la Llei de l’Estat 30/2007, de contractes del 
sector públic, tant per a la nova contractació com per als 
contractes en curs, a fi d’alliberar els sobre-avals actu-
alment imposats en les línies de crèdit de les empreses 
constructores.

4. Aplicar, amb caràcter general, a tots els organismes 
i empreses del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, la dispensa de garantia provisional 
a les empreses classificades i localitzades a Catalunya.

5. Iniciar les actuacions pertinents per tal de redimensi-
onar l’estructura de GISA als criteris d’austeritat, com-
partits per aquesta cambra.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P de CiU
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4. Presentar davant la Comissió d’Educació i Universi-
tats, en el termini màxim de quinze dies, les condicions 
específiques del diàleg competitiu per a l’adjudicació del 
concurs administratiu de la Xarxa Oberta, amb indica-
ció de tots els extrems emprats per a la licitació.

5. Presentar davant la Comissió d’Educació i Univer-
sitats, en el termini màxim de dos mesos, un informe 
sobre els objectius i el grau d’execució del projecte de 
Banda Ampla Rural

6. Presentar davant la Comissió d’Educació i Univer-
sitats, en el termini màxim de dos mesos, un informe 
sobre els objectius i el grau d’execució del projecte de 
la TDT local.

7. Presentar davant la Comissió d’Educació i Univer-
sitats, en el termini màxim de dos mesos, un informe 
sobre els objectius i el grau d’execució de l’acord marc 
del procés d’homologació de proveïdors dels expedients 
2008/12 Serveis TIC i del 2009/2 Maquinari digital.

8. Incloure en la revisió de l’Acord Estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana mesures que afavo-
reixin la competitivitat de les empreses del sector de la 
societat del coneixement.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010.

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernández Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P de CiU

6. Presentar en seu parlamentària, en el termini d’un 
mes, el nombre total de funcionaris interins i laborals 
temporals, desglossat per grups i per categories, que 
presten serveis als departaments de l’Administració de 
la Generalitat i a les entitats del seu sector públic.

7. Aprovar un pla que estableixi criteris de reducció i 
control de l’absentisme laboral.

8. Que l’estudi anunciat pel president de la Generalitat 
de racionalització del Sector Públic, proposi entre d’al-
tres coses, integrar i, en el seu cas, suprimir els òrgans, 
departaments o entitats que exerceixen tasques anàlo-
gues o similars.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	de	desen-
volupament	en	matèria	de	societat	del	
coneixement
Tram. 302-00221/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 67477 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 01.03.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de desenvo-
lupament en matèria de societat del coneixement (tram. 
300-00264/08).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Presentar davant aquesta Cambra el Projecte de Llei 
de la Societat del Coneixement per tal de que sigui apro-
vada pel Parlament de Catalunya i entri en vigor el més 
aviat possible.

2. Comparèixer davant la Comissió d’Educació i Uni-
versitats per explicar les actuacions dutes a terme pel 
Departament de Governació i Administracions Públi-
ques en l’àmbit d’actuació de la Societat de la Informa-
ció i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació.

3. Presentar davant la Comissió d’Educació i Universi-
tats, en el termini màxim de dos mesos, una avaluació 
de la política de concursos del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques en l’àmbit d’actuació 
de la Societat de la Informació.
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Encàrrec	del	despatx	de	la	consellera	
d’Acció	Social	i	Ciutadania	al	conseller	
d’Innovació,	Universitats	i	Empresa
Tram. 330-00150/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 67451 / Coneixement: 01.03.2010

Al President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) i 20 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Acció Social i 
Ciutadania, des del dia 28 de febrer fins al dia 4 de març 
de 2010, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 8 de febrer de 2010

N. de la R.: El Decret 19/2010, de 8 de febrer, d’encàr-
rec del despatx de la consellera d’Acció Social i Ciuta-
dania al conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
des del dia 28 de febrer fins al dia 4 de març de 2010, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5576, de 26 de 
febrer de 2010.

4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I COMUNICACIONS DEL GO-
VERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	d’In-
terior,	Relacions	Institucionals	i	Partici-
pació	al	conseller	de	Medi	Ambient	i	Ha-
bitatge
Tram. 330-00149/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 66882 / Coneixement: 25.02.2010

Al President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) i 20 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, des del dia 19 
de febrer fins al dia 21 de febrer de 2010, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller de Medi 
Ambient i Habitatge.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 18 de febrer de 2010

N. de la R.: El Decret 17/2010, de 18 de febrer, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació al conseller de Medi Ambient i 
Habitatge des del dia 19 de febrer fins al dia 21 de febrer 
de 2010, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5574, 
de 24 de febrer de 2010.



3 de març de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 643

20

INFORMACIÓ

4.75.

Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre 
el text del Projecte de llei de consultes populars per 
via de referèndum de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 16.1.b i 26.1 de la Llei 2/2009, de 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.

En concret, a l’escrit de petició dels diputats s’indicava 
que se sol·licitava dictamen a «[...] l’alt òrgan consul-
tiu de la Generalitat de Catalunya sobre l’adequació a 
la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 
i a l’Estatut d’Autonomia, aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, del projecte de llei de consul-
tes populars per via de referèndum de Catalunya, i de 
forma especial: 

– Els articles 10 a 30, ambdós inclosos, que conformen 
el Títol II del projecte de llei referent a la regulació de 
les consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
de Catalunya.» 

Aquesta sol·licitud de dictamen, segons el citat escrit, 
es basa en els següents fonaments jurídics: 

«Es considera convenient conèixer la constitucionalitat 
dels referèndums d’àmbit autonòmic regulats en el pro-
jecte de llei per tal de valorar el seu encaix i ajust a la 
regulació continguda en l’article 92 de la Constitució 
Espanyola de 27 de desembre de 1978, i la seva legis-
lació de desplegament amb rang orgànic, especialment 
la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació 
de les distintes modalitats de referèndum, i llurs modi-
ficacions».

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 8 de febrer de 2010, un cop examinada la sol·licitud 
de dictamen així formulada, la va admetre a tràmit i va 
nomenar ponent el president, senyor Eliseo Aja.

3. En la mateixa sessió, d’acord amb l’article 25, apar-
tats 4 i 5, de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, va acordar 
d’adreçar-se al sol·licitant, així com també al Govern i 
als grups parlamentaris, a fi de sol·licitar-los la informa-
ció i la documentació complementàries de què disposin 
amb relació a la matèria sotmesa a dictamen.

4. El dia 22 de febrer de 2010 es va rebre una documen-
tació per part del Govern, que consistia en un escrit 
d’observacions a l’avantprojecte de llei de consultes 
populars per via de referèndum de Catalunya, i un altre 
de consideracions en relació amb l’objecte del dictamen 
sol·licitat a aquest Consell sobre el Projecte de llei de 
consultes populars per via de referèndum de Catalunya, 
ambdós del Gabinet Jurídic, així com també un Infor-
me en relació amb l’avantprojecte de llei de consultes 
populars de Catalunya, de l’assessoria jurídica del De-
partament de Governació i Administracions Públiques.

Fonaments jurídics

Primer. Els requisits de l’escrit de sol·licitud de dicta-
men

La Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries (en endavant, LCGE) introdueix 
un canvi important en el caràcter de la sol·licitud de 
dictamen respecte a la pràctica anterior en establir que 
l’escrit ha de contenir, entre d’altres requisits, els motius 
que fonamenten els dubtes d’inconstitucionalitat o d’an-
tiestatutarietat de qui sol·licita el dictamen.

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE GARANTIES 
ESTATUTÀRIES

Projecte	de	llei	de	consultes	populars	
per	via	de	referèndum	de	Catalunya
Tram. 200-00059/08

Dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries
Reg. 67535 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 02.03.2010

Al president del Parlament

M. Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable senyor,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer del Consell de Garanties Estatutàries, us trameto, 
adjunta, còpia del Dictamen número 3, d’aquest Con-
sell, en relació amb el Dictamen de la Comissió d’Afers 
Institucionals, sobre el Projecte de llei de consultes po-
pulars per via de referèndum de Catalunya, emès l’1 de 
març de 2010.

Ben cordialment,

Palau Centelles, 2 de març de 2010

Eliseo Aja
President

Dictamen núm. 3/2010, d’1 de març de 2010, sobre 
consultes populars per via de referèndum de Ca-
talunya

El Consell de Garanties Estatutàries, amb assistència 
del president, Eliseo Aja, els consellers Pere Jover Pre-
sa, Julio Añoveros Trias de Bes, el vicepresident, Joan 
Egea Fernàndez, el conseller Marc Carrillo, la conselle-
ra Antonia Agulló Agüero, el conseller secretari Jaume 
Vernet Llobet, i els consellers Enric Fossas Espadaler 
i Àlex Bas Vilafranca, ha acordat d’emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parla-
ment de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comis-
sió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de 
consultes populars per via de referèndum de Catalunya 
(BOPC núm. 621, de 29 de gener de 2010).

Antecedents

1. El dia 3 de febrer de 2010 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries (Reg. 99), 
l’escrit de la Presidència del Parlament de Catalunya, 
del mateix dia, pel qual es va comunicar al Consell 
l’admissió interna de la sol·licitud de dictamen del dia 2 
de febrer, presentada a instància de Daniel Sirera Bellés, 
juntament amb altres tretze diputats, en relació amb el 
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afecta» drets estatutaris. Sobre això cal recordar que 
l’escrit de sol·licitud ha de plantejar expressament aques-
ta condició, tal com es deriva de la relació entre diversos 
preceptes de la Llei 2/2009. Així, l’article 17.1 LCGE 
preveu que l’emissió de tots els dictàmens ha de ser a 
sol·licitud formal de part legitimada i, lògicament, la 
petició s’ha de referir a alguna de les matèries i concrets 
procediments que estableix l’article 16 i, a més, quan 
es tracta de dictàmens que versen sobre drets estatu-
taris, ha d’observar les prescripcions dels articles 17.3 
i 18 LCGE. Així mateix, l’incís últim de l’article 24.2 
LCGE, en la mesura que requereix que s’incloguin els 
arguments que permeten atribuir al dictamen el caràc-
ter vinculant implica, amb molta més raó, la necessitat 
que l’escrit de sol·licitud indiqui expressament el dret 
estatutari que es considera afectat. En aquest sentit, la 
menció expressa del caràcter vinculant del dictamen 
a la sol·licitud obre el termini que preveu l’article 18.1 
LCGE perquè el Consell compleixi amb el tràmit pro-
cedimental de requerir altres subjectes implicats (tots 
els grups parlamentaris i el Govern, si no en són els 
sol·licitants), per tal que formulin les seves al·legacions 
sobre aquest possible caràcter vinculant del dictamen.

No obstant això anterior, com va dir el Consell Consul-
tiu en el Dictamen núm. 291, de 14 de gener de 2009, 
el caràcter vinculant atribuït a determinats supòsits de 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries prové 
d’una atribució que, de forma imperativa i taxativa, de-
riva d’un mandat estatutari (art. 76.4 EAC). Es tracta 
d’una atribució que afecta directament la naturalesa 
de la institució, i que ha estat decidida per l’Estatut en 
exercici de la seva potestat per establir l’organització 
de les institucions autònomes, amb la finalitat de pro-
tegir les persones davant les hipotètiques vulneracions 
dels seus drets estatutaris produïdes per preceptes de 
rang legal (F IV). Això implica que, en el cas que els 
sol·licitants no adverteixin el caràcter vinculant del dic-
tamen a l’escrit de sol·licitud, el Consell pot observar, 
per pròpia iniciativa, que el dictamen té aquest caràcter. 
En cas contrari, la interpretació literal de l’article 18.1 
LCGE implicaria traslladar al sol·licitant la decisió so-
bre l’exercici d’una funció que correspon al Consell, per 
directa atribució estatutària, amb la consegüent minva 
de la tutela dels drets estatutaris.

En el cas que ara es dictamina, ens trobem per primera 
vegada davant d’aquesta situació, ja que la sol·licitud de 
dictamen no fa esment del caràcter vinculant, malgrat 
que el Projecte de llei que s’examina desenvolupa un 
dels drets reconeguts al capítol II del títol I de l’Esta-
tut, el del dret dels ciutadans de Catalunya a partici-
par en els afers públics (ap. 1 i 6 de l’art. 29 EAC), tal 
com expressa clarament el seu preàmbul i ha constatat 
aquest Consell. Per tant, no podem deixar de qualificar 
el dictamen com a vinculant sobre la base de l’article 
76.4 EAC.

Segon. El referèndum regulat en el títol II del Projecte 
de llei objecte de dictamen

A) Caracterització de les consultes per via de referèn-
dum

L’estructura del Projecte de llei objecte de dictamen és 
la següent. El títol I conté les disposicions generals, refe-
rides a l’àmbit territorial del referèndum –de Catalunya 

D’acord amb les normes que regien el Consell Con-
sultiu i la pràctica establerta, l’escrit de petició que se 
li dirigia tenia generalment un contingut genèric, que 
condicionava l’abast del dictamen que emetia aquesta 
institució. Però, el canvi del Consell Consultiu al Con-
sell de Garanties Estatutàries implica una modificació 
de la sol·licitud perquè l’article 24.2 LCGE inclou unes 
exigències explícites.

En concret, aquest precepte estableix: 

«La sol·licitud d’un dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries ha d’indicar els preceptes, els vots particu-
lars i les esmenes que susciten dubtes d’inconstituciona-
litat o d’antiestatutarietat, els preceptes de la Constitució 
o de l’Estatut que s’estimen vulnerats i els motius en què 
es fonamenta la sol·licitud. La sol·licitud ha d’incloure 
també, si escau, els arguments que permeten atribuir al 
dictamen del Consell el caràcter vinculant que estableix 
l’article 76.4 de l’Estatut».

No es tracta de simples requisits formals afegits per 
la Llei del Consell de Garanties Estatutàries sinó que 
adquireixen sentit per a la configuració mateixa dels 
dictàmens del Consell perquè reforcen el principi de 
constitucionalitat i d’estatutarietat de les normes apro-
vades pel Parlament, i obliguen a plantejar la possible 
contradicció de les normes legals amb la Constitució 
o l’Estatut de forma concreta i fonamentada. Aquesta 
exigència es veu incrementada pel «canvi de naturale-
sa» que suposa el nou Consell de Garanties respecte a 
l’anterior Consell Consultiu, tal com subratlla el pre-
àmbul de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries 
(paràgraf segon, últim incís).

En indicar els preceptes concrets de la llei que són 
objecte de petició de dictamen s’especifiquen aquells 
que susciten dubtes de ser contraris a la Constitució i a 
l’Estatut. Així mateix, la indicació dels preceptes cons-
titucionals i estatutaris s’orienta a fixar el paràmetre o 
criteri que servirà per jutjar el projecte o proposició de 
llei. I els motius que fonamenten la sol·licitud determi-
nen l’objecte del dictamen mateix, i ajusten la resposta 
que espera qui ha plantejat la sol·licitud.

Aquesta manera de plantejar la petició de dictamen per-
met a la resta dels subjectes, que eventualment poden 
intervenir en el procés dictaminador, argumentar la seva 
posició respecte a les normes qüestionades, de manera 
que el Consell de Garanties Estatutàries pot centrar més 
adequadament l’objecte del debat.

En el cas que ara ens ocupa, entenem que la sol·licitud 
que s’ha formulat respon a la tradició de l’anterior Con-
sell Consultiu perquè, tot i que cita els preceptes objecte 
de dictamen, i els de la Constitució i la Llei orgànica 
2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents 
modalitats de referèndum (en endavant, LODMR) com 
a paràmetre, no exposa una motivació que fonamenti de 
manera suficient la possible contradicció del Projecte 
de llei amb la Constitució, en el sentit de l’article 24.2 
LCGE aplicable a tota sol·licitud de dictamen. Tanma-
teix, el Consell, en aquesta ocasió, admet a tràmit la 
sol·licitud en els termes que s’ha formulat.

D’altra banda, la sol·licitud tampoc no conté cap refe-
rència al possible caràcter vinculant del dictamen, tot 
i tractar-se d’un Projecte de llei que «desenvolupa o 
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cions al Parlament de Catalunya (art. 4), les persones 
que estan legitimades per signar una petició (art. 5), les 
característiques de la pregunta (art. 7.a) i la possibilitat 
de retirada o nova formulació de la consulta (art. 8 i 9).

Seguint una tendència del Dret comparat, el Projecte 
determina alguns períodes en què la consulta no es pot 
celebrar per evitar interferències amb el funcionament 
de les institucions representatives, així com també pre-
veu algunes matèries excloses, com és tradicional en 
aquestes consultes (art. 6 i 14).

Es tracta, per tant, d’una autèntica forma de referèndum, 
en el sentit que ha estat definit pel Tribunal Constituci-
onal: es realitza mitjançant un procés electoral, basat 
en el cens, assegurat per garanties jurisdiccionals, que 
té per objecte afers públics i que resol una qüestió que 
podria ser objecte de decisió en un òrgan representa-
tiu. Des d’aquest punt de vista, en expressió del mateix 
Tribunal, «El referéndum es, por tanto, una especie del 
género «consulta popular»» (STC 103/2008, d’11 de 
setembre, FJ 2).

La primera qüestió que ens hem de plantejar és la legi-
timitat constitucional per regular, per llei autonòmica, 
aquest tipus de referèndum que, a diferència d’altres que 
també afecten les comunitats autònomes (aprovació i 
reforma dels estatuts a l’art. 151 CE), no té una previsió 
expressa a la Constitució.

Com diu en el seu preàmbul el Projecte de llei mateix 
que examinem (paràgrafs segon i tercer), l’Estatut re-
coneix de forma molt àmplia el dret general de par-
ticipació en el seu article 29 i, posteriorment, permet 
diverses vies de participació sectorial. Així mateix, 
entre les possibles formes de consulta popular, aquesta 
llei ha optat per regular les que s’instrumenten mitjan-
çant el referèndum sobre qüestions polítiques d’especial 
transcendència per a la comunitat, tant en l’àmbit de la 
Generalitat com en l’àmbit municipal.

Malgrat que el referèndum no s’esmenta expressament a 
l’article 122 EAC, que s’intitula «consultes populars», és 
clar que està inclòs en l’enunciat d’aquesta competència 
conferida a la Generalitat sobre «audiències públiques, 
fòrums de participació i qualsevol altre instrument de 
consulta popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 
de la Constitució». La referència de l’article 122 EAC al 
precepte constitucional, on s’atribueix a l’Estat la com-
petència sobre l’autorització per a les «consultes popu-
lars per via de referèndum», indica que l’àmbit material 
de la competència autonòmica incorpora el referèndum 
en sentit constitucional, és a dir, com una espècie del 
gènere «consulta popular», tal com ha declarat el Tri-
bunal Constitucional en la ja esmentada STC 103/2008, 
d’11 de setembre (FJ 2). L’Estatut, per tant, assumeix 
la competència sobre «les consultes populars per via 
de referèndum», en la caracterització esmentada, a què 
obeeix el «referèndum d’àmbit català sobre qüestions 
polítiques d’especial transcendència» regulat en els 
articles 10 a 30 del Projecte de Llei, i que és objecte 
d’aquest dictamen.

Certament, l’article 122 EAC permet desenvolupar al-
tres vies de participació i, fins i tot, altres formes de 
participació política, però ara ens interessa concloure 
que una d’aquestes és el referèndum previst en aquest 
Projecte de llei, respectant les competències i els drets 

o d’un municipi– i la necessitat que es realitzi dins de 
les competències respectives, amb efectes consultius, tot 
assenyalant les matèries excloses i els requisits generals, 
segons el tipus d’iniciativa. El títol II regula el refe-
rèndum en l’àmbit de Catalunya, amb quatre possibles 
iniciatives: governamental, parlamentària, municipal i 
popular. El títol III recull el referèndum d’àmbit mu-
nicipal, amb dues possibles iniciatives: institucional i 
popular. El títol IV estableix el procediment per a la 
celebració del referèndum (convocatòria, campanya, 
votació...), i el títol V es refereix a la utilització dels 
mitjans electrònics.

En concret, la sol·licitud de dictamen versa sobre el títol 
II (art. 10 a 30) del Projecte de llei, que es refereix a 
les «consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
de Catalunya».

La regulació d’aquesta consulta popular per via de re-
ferèndum troba el seu fonament a l’article 29.1 EAC, 
que preveu la participació directa dels ciutadans en els 
afers públics i a l’article 29.6 EAC que, fins i tot, permet 
als ciutadans que promoguin la realització de consultes 
populars, tant d’àmbit autonòmic com municipal.

En el títol II, el Projecte de llei regula els elements 
principals d’aquesta modalitat de referèndum que, en 
determinats aspectes, s’han de posar en relació amb 
algunes de les previsions del títol I sobre les Disposici-
ons generals. Així, l’article 3 del Projecte defineix les 
consultes populars per via de referèndum com «[...] un 
instrument de participació directa per a determinar la 
voluntat del cos electoral sobre qüestions polítiques de 
transcendència especial amb les garanties pròpies del 
procediment electoral.»

L’article 10 del Projecte de llei conté la caracterització 
principal de la consulta per via de referèndum quan diu 
que es pot referir a «qüestions polítiques de transcen-
dència especial per a la ciutadania en l’àmbit de les 
competències de la Generalitat». Els dos elements que la 
integren són molt amplis però no plantegen problemes: 
«qüestions polítiques d’especial transcendència» és una 
expressió que recorda l’emprada per la Constitució a 
l’article 92 però, en aquest cas, circumscrita a l’àmbit 
de la Generalitat, com subratlla l’al·lusió a les compe-
tències. La naturalesa política de l’objecte és difícil de 
definir i deriva principalment de la consideració que li 
atribueixin els subjectes als quals la llei permet iniciar 
i aprovar, respectivament, la sol·licitud de referèndum.

L’article 12 del Projecte deixa clar el caràcter consultiu 
del referèndum, si bé articula un tràmit parlamentari 
que obliga el Govern a comparèixer davant el Parla-
ment per fixar la seva posició a la vista del resultat del 
referèndum.

Una de les característiques d’aquest referèndum, tal com 
és configurat pel Projecte de llei, és la pluralitat d’inici-
atives possibles, perquè podria ser iniciat pel Govern, 
pel Parlament, pels municipis i per la via d’iniciativa 
popular, pluralitat que es reflecteix a la llei en una di-
versitat de procediments de tramitació.

La modalitat de referèndum que es regula al títol II del 
Projecte s’ha de posar en relació amb algunes disposi-
cions generals, en particular el sufragi actiu que corres-
pon als ciutadans que tenen el dret de vot en les elec-
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d’institucions que, a voltes, resulten paral·leles a les es-
tatals, com passa amb les equivalents al Defensor del 
Poble, Tribunal de Comptes, Consell d’Estat, etc. Totes 
aquestes institucions han estat avalades per Sentències 
del Tribunal Constitucional –com es recull al Dictamen 
288, de 5 d’agost de 2008, del Consell Consultiu, sobre 
la Llei de la Presidència de la Generalitat– a partir de 
la potestat d’autoorganització de les comunitats autò-
nomes.

En la Sentència 247/2007, de 12 de desembre, el Tribu-
nal Constitucional afirma que: «[...] los Estatutos de Au-
tonomía pueden incluir con normalidad en su contenido, 
no sólo las determinaciones expresamente previstas en 
el texto constitucional [...] sino también otras cuestiones, 
[...] relativas a las funciones de los poderes e institucio-
nes autonómicos, tanto en su dimensión material como 
organizativa, y a las relaciones de dichos poderes e ins-
tituciones con los restantes poderes públicos estatales 
y autonómicos, de un lado, y, con los ciudadanos, de 
otro» (FJ 12).

El referèndum té una dimensió institucional, a banda 
de ser projecció d’un dret a la participació, justament 
perquè implica la presa de decisions polítiques per 
mitjans diferents als representatius, de manera directa 
pels ciutadans, i com a tal institució pot ser inclosa en 
l’ordenament jurídic de la Generalitat, respectant les 
regles generals, les competències de l’Estat i la regu-
lació dels drets fonamentals dels ciutadans, que ja han 
estat examinades.

Dins d’aquesta perspectiva, es pot plantejar l’existència 
d’una semblança entre les institucions de l’Estat i de les 
diverses comunitats autònomes, que es reconeix en els 
sistemes federals i que, aplicat al nostre sistema auto-
nòmic, conduiria tant a justificar l’existència d’instituci-
ons equivalents –en aquest cas, el referèndum consultiu 
sobre qüestions polítiques d’especial transcendència– 
com a establir per a les institucions autonòmiques unes 
condicions que no resultessin massa dispars amb el re-
ferèndum estatal.

Aquesta similitud institucional opera als Estats Units 
(clàusula de garantia) i a Alemanya (principi d’homo-
geneïtat, especialment a partir de l’article 28.1 de la Llei 
fonamental de Bonn), perquè es parteix –com a Espa-
nya– de la competència exclusiva dels estats i els Länder 
per configurar les seves institucions, al mateix temps 
que s’aspira que presentin unes estructures generals que 
responguin a uns mateixos principis (Estat de dret, de-
mocràcia, principi social) o equivalents (republicanes, 
federatives). No es tracta d’exigir uniformitat ni con-
cordança entre les institucions federals i estatals sinó 
únicament que les institucions dels dos nivells presentin 
uns trets que permetin la seva actuació congruent.

És cert que el Tribunal Constitucional ha rebut aquesta 
construcció amb ambigüitats (STC 225/1998, de 25 de 
novembre i 3/2003, de 16 de gener), i que la doctrina 
mateixa situa el mínim comú en nivells diferents, però 
la introducció d’aquest criteri permet la cobertura cons-
titucional necessària per al Projecte de llei objecte del 
dictamen.

Efectivament, el paral·lelisme dels trets d’aquest tipus 
de referèndum en l’Estat i en la Generalitat, tal com està 
aquest darrer regulat en el Projecte de llei, és notable 

reconeguts a la Constitució, qüestió que s’aborda en el 
següent Fonament.

Abans, però, és necessari valorar la funció d’aquest 
tipus de referèndum en el si de les institucions de la 
Generalitat, perquè el Tribunal Constitucional ha exa-
minat diverses vegades la relació entre les institucions 
de democràcia representativa i de democràcia directa.

El pes respectiu de les formes representatives i direc-
tes en l’Estat i la Generalitat dependrà dels problemes 
concrets que s’hagin de tractar, però el conjunt de les 
institucions descansa sobre el funcionament represen-
tatiu, i les formes de participació directa adopten una 
funció excepcional i complementària de les decisions 
adoptades per les institucions representatives. Aquesta 
consideració deriva clarament del sistema constitucional 
i estatutari general, i ha estat subratllada per la juris-
prudència constitucional que, en diverses sentències, 
ha repetit que «priman los mecanismos de democracia 
representativa sobre los de participación directa» (STC 
119/1995, de 17 de juliol, FJ 3).

La Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya or-
ganitzen respectivament les institucions de l’Estat i de la 
Generalitat a partir del principi representatiu, fonamen-
tat, en general, sobre l’Estat de dret democràtic i social 
(art. 1 CE), i basat, més en concret, en les eleccions pe-
riòdiques per sufragi universal i, complementàriament, 
en les formes de democràcia directa (art. 23.1 CE). Però 
aquesta forma tradicional de sistema representatiu dei-
xa també un ampli espai a la democràcia participativa, 
seguint les tendències constitucionals més modernes, 
que també troben cobertura constitucional (9.2 CE i 
4.2 EAC).

La funció que correspon al referèndum en el si del sis-
tema representatiu va ser abordada directament pels 
membres de les Corts constituents, que van distingir dos 
tipus principals de referèndum: aquells que tenen per 
objecte ratificar un text jurídic fonamental, d’aprovació 
o reforma de la Constitució o dels estatuts d’autonomia 
(art. 167 i 168, i 151 CE) i aquells que tracten sobre 
qüestions polítiques d’especial transcendència (art. 92 
CE).

A l’últim, el Projecte de llei presenta com a tret es-
sencial comú a les diferents modalitats de referèndum 
l’aprovació de la seva convocatòria per la majoria del 
Parlament, de manera que es respecta la primacia de la 
democràcia representativa.

B) La dimensió institucional del referèndum 

El concepte mateix d’autonomia que deriva de la Consti-
tució comporta la capacitat de les comunitats autònomes 
per configurar llurs institucions, sent aquest un element 
essencial que han de preveure els estatuts (art. 147.2.c 
CE) i que efectivament ha recolzat el sistema autonòmic 
des del seu inici. La potestat d’autoorganització de les 
comunitats autònomes no ofereix dubtes.

Aquesta potestat, que acredita l’existència del principi 
dispositiu, no solament arriba a la configuració parti-
cular que pugui tenir el Parlament o el Govern, com 
preveu expressament l’article 152 CE, sinó que permet 
crear, organitzar i regular les institucions autònomes 
pròpies, destinades a servir l’acció política de la co-
munitat autònoma. S’estén, doncs, a la configuració 
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En conseqüència, en aquest marc de preceptes delimi-
tats per la Constitució i l’Estatut d’autonomia, el Parla-
ment de Catalunya disposa d’habilitació constitucional 
per aprovar aquest Projecte de llei de consultes populars 
per via de referèndum.

Tercer. La competència de la Generalitat per regular 
el referèndum i l’autorització de l’Estat per a la seva 
convocatòria

L’article 122 EAC atribueix a la Generalitat la com-
petència per regular i realitzar les diverses formes de 
participació dels ciutadans en les decisions que les 
institucions adoptin en l’àmbit de llurs competències 
i ho fa de manera molt àmplia perquè, d’una banda, 
enumera diferents mitjans que poden servir a aquest 
objectiu –enquestes, audiències públiques, fòrums de 
participació– en una llista de caràcter obert evident i, de 
l’altra, comprèn totes les funcions i les potestats que s’hi 
poden referir (règim jurídic, modalitats, procediments, 
acompliment, convocatòria). El text mateix de la norma 
puntualitza que es tracta d’una competència exclusiva i, 
per tant, en els termes de l’article 110 EAC, corresponen 
a la Generalitat la totalitat de les potestats legislatives, 
reglamentàries i executives, però salvant el que disposa 
l’article 149.1.32 de la Constitució, com puntualitza ex-
pressament l’últim incís del precepte estatutari.

Aquesta al·lusió ens indica que l’article 122 EAC in-
clou el referèndum perquè a aquest es refereix la Nor-
ma constitucional («consultes populars per via de re-
ferèndum»), tal com s’ha raonat amb més extensió en 
el Fonament anterior. Partint de la competència de la 
Generalitat en aquesta matèria passarem seguidament 
a tractar l’articulació concreta de l’autorització que 
correspon a l’Estat en el conjunt del procés referendari 
portat a terme per la Generalitat.

Textualment l’article 149.1.32 CE estableix que és com-
petència exclusiva de l’Estat l’«autorització per a la con-
vocatòria de consultes populars per via de referèndum», 
que afecta sens dubte el tipus de referèndum d’àmbit 
autonòmic que estem examinant.

Dins de les categories generals que es deriven de l’arti-
cle 149 CE, la concreta competència atribuïda a l’Estat 
en aquest cas implica que poden correspondre a les co-
munitats autònomes la resta de competències, per tant, 
totes les altres potestats, inclosa la legislativa, sobre 
referèndums.

En aquest sentit, l’article 122 EAC assumeix també com 
a competència exclusiva el règim jurídic, les modalitats, 
el procediment, l’acompliment i la convocatòria de di-
ferents tipus de consultes, entre les quals se situaria el 
referèndum, salvant de forma expressa allò que disposa 
l’article 149.1.32 CE.

Considerem, per tant, que en un primer pla hi ha un 
encaix correcte entre el Projecte de llei i les normes 
constitucionals i estatutàries i n’hi ha prou a formular 
una breu explicació sobre el seu sentit.

La tècnica de distribució que s’utilitza a l’article 149.1.32 
CE no es correspon amb les categories generals que 
regeixen la divisió de competències i que pivoten en ge-
neral sobre els conceptes de legislació i d’execució, sinó 
que opera com a mecanisme de garantia de la unitat 
política, perquè permet que les comunitats autònomes 

i afecta l’objecte (qüestió política d’especial transcen-
dència, en el si de les competències pròpies), el proce-
diment electoral, el caràcter consultiu i, fins i tot, certs 
límits temporals i materials (art. 6 i 14). Les diferències 
principals rauen en la pluralitat d’iniciatives previstes 
en el Projecte de llei, així com en la major densitat par-
ticipativa, però aquesta troba la seva justificació en la 
més gran proximitat de l’autonomia als ciutadans i té la 
seva habilitació a l’Estatut (29.5 EAC).

En tot cas, el tret essencial comú d’aquest tipus de refe-
rèndum és l’aprovació de la seva convocatòria per ma-
joria del Parlament, tant del Congrés dels Diputats com 
del Parlament de Catalunya. Així, totes les modalitats 
de referèndum que preveu el Projecte de llei, fins i tot 
les iniciatives més difícils d’aconseguir, com és el cas 
de la de caràcter popular, tenen la seva fase decisiva en 
l’aprovació per la majoria absoluta dels membres del 
Parlament de Catalunya, de manera que la institució 
més representativa dels ciutadans manté la capacitat de 
la realització del referèndum.

Pel que fa al Projecte de llei que és objecte del nostre 
Dictamen, la regulació de la institució de participació 
política que són les diverses consultes mitjançant re-
ferèndum, previstes en el seu contingut (títols II i III), 
es relaciona directament o indirectament amb les fun-
cions que exerceixen les institucions representatives a 
Catalunya ja sigui el Parlament, el Govern o també els 
ajuntaments.

Les consultes per la via del referèndum es configuren 
com un instrument integrant del dret fonamental de 
participació política que, d’acord amb la forma de go-
vern basada en la democràcia representativa, dissenyada 
a la Constitució per a les comunitats autònomes (art. 
152 CE) i reiterada per l’Estatut (cap. I a IV del títol II 
EAC), són un instrument de participació de caràcter 
extraordinari i que, en tot cas, opera de forma comple-
mentària al funcionament ordinari de les institucions 
representatives.

És en aquest sentit i en el marc de l’article 152.1 CE que 
determina les institucions bàsiques de les comunitats 
autònomes, que les consultes per la via del referèndum 
s’integren també en l’àmbit de l’autonomia institucional 
que habilita la Generalitat per a l’organització de les 
seves institucions d’autogovern (art. 148.1.1 CE).

Igualment, cal fer esment que aquesta és una compe-
tència que també ha estat invocada per la doctrina del 
Consell Consultiu en el seu Dictamen núm. 288, de 5 
d’agost de 2008 (F II) recolzant-se, també, en la juris-
prudència constitucional que, sobre la determinació del 
contingut mínim dels estatuts, de bell antuvi, entengué 
que no hi ha una reserva estatutària absoluta davant les 
lleis de les comunitats autònomes, i que aquestes poden 
desplegar –com és el cas que ara ens ocupa– en matèria 
d’organització de les institucions pròpies.

D’aquesta forma, la Sentència del Tribunal Constituci-
onal 89/1984, de 28 de setembre, concretament establí 
que: «Tampoco existe tal reserva estatutaria absoluta 
frente a la Ley de la Comunidad Autónoma en lo que se 
refiere a la organización de las instituciones autónomas 
propias, cuyo desarrollo mediante Ley no podría con-
siderarse contrario al art. 147.2 c) [de la Constitució].» 
(FJ 7)
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Projecte de llei és respectuós amb les reserves de llei 
orgànica que estableix la Constitució.

Seguint la jurisprudència constitucional, entenem que 
l’examen dels límits derivats d’aquestes reserves de llei 
orgànica s’ha de fer amb posterioritat a l’estudi dels 
límits que resulten de la distribució competencial en 
matèria de referèndum, realitzat en l’anterior fonament 
jurídic. En efecte, tot i que el Tribunal Constitucional no 
ha mantingut sempre un criteri uniforme, ha afirmat que 
«la reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE no contiene, 
en puridad, ningún título competencial habilitante a fa-
vor del Estado» (STC 173/1998, de 23 de juliol, FJ 7). 
De tal manera que la delimitació material de la reserva 
de llei orgànica s’ha de fer d’acord amb el repartiment 
de competències, i això per les raons que esgrimeix la 
Sentència del Tribunal Constitucional 137/1986, de 6 
de novembre: «Ni la unidad de la Constitución toleraría 
que una de sus disposiciones (art. 149.1.30) se desvirtu-
ase íntegramente por lo establecido en otra (art. 81.1) ni, 
de otra parte, un precepto ordenador del sistema de fu-
entes en el ordenamiento integral del Estado (art. 81.1) 
puede sobreponerse a la norma que, en un plano diverso, 
busca articular ámbitos materiales que corresponden 
a ordenamientos diversos, por más que obviamente 
unidos (art. 149.1.30). El criterio general de que, en el 
Estado de autonomías territoriales, las normas entro-
nizadoras de reservas a determinadas fuentes no son, 
sólo por ello, atributivas de competencia a un cierto ente 
(STC 37/1981, fundamento jurídico 2), parece habría 
aquí de tenerse en cuenta, tanto más cuanto que, según 
antes se apuntó, la colaboración en términos generales 
entre Ley Orgánica y ordinaria no ha de reputarse, en 
todo caso, constitucionalmente ilegítima» (FJ 3).

La sol·licitud de dictamen dirigida a aquest Consell per 
una desena part de diputats del Parlament planteja la 
possible contradicció del Projecte de llei amb l’article 
92 de la Constitució, el qual, en el seu apartat 3, dis-
posa que «una llei orgànica regularà les condicions i el 
procediment de les diverses modalitats de referèndum 
previstes per la present Constitució». En particular, els 
sol·licitants consideren convenient conèixer l’encaix del 
referèndum d’àmbit autonòmic amb la Llei orgànica 
2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les distintes 
modalitats de referèndum. D’altra banda, tot i que no 
s’esmenta expressament en la sol·licitud, caldria tam-
bé examinar si la regulació del referèndum objecte del 
present dictamen és respectuosa amb la reserva de llei 
orgànica continguda en l’article 81 CE, quan disposa 
que «Són lleis orgàniques les relatives al desenvolupa-
ment dels drets fonamentals i de les llibertats públi-
ques», atès que el referèndum és un instrument per a 
l’exercici del dret fonamental reconegut a l’article 23.1 
de la Constitució.

La repetida Sentència del Tribunal Constitucional 
103/2008 fa referència a la Llei orgànica 2/1980 com a 
norma complidora d’aquella doble reserva quan afirma 
que «La Ley Orgánica 2/1980 [...] es la llamada por el 
artículo 92.3 CE para regular las condiciones y el pro-
cedimiento de las distintas modalidades de referéndum 
previstas en la Constitución, siendo además la única 
Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimi-
ento de otra reserva, añadida a la competencial del ar-
tículo 149.1.32 CE: la genérica del artículo 81 CE para 

despleguin totes les seves potestats legislatives i execu-
tives però reservant la decisió última de realització del 
referèndum a l’autorització de l’Estat.

La forma concreta que cada referèndum pot tenir vari-
arà segons l’exercici dels poders que hagi desplegat la 
comunitat autònoma però, en tot cas, serà necessària 
l’autorització de l’Estat perquè es pugui procedir a la 
convocatòria del referèndum. Cada comunitat autònoma 
pot establir modalitats diferents per comptar amb l’opi-
nió dels seus ciutadans en qüestions d’interès general, 
però, en últim extrem, necessita que l’Estat valori si 
la seva realització pot col·lidir amb altres finalitats de 
l’ordenament que també mereixen protecció.

La condició anterior es resol adequadament en el Pro-
jecte de llei que examinem, en el sentit de demanar 
l’autorització estatal, ja que el seu article 13 estableix 
expressament que, una vegada aprovada la proposta de 
referèndum, el President de la Generalitat transmet la 
sol·licitud d’autorització al Govern de l’Estat.

En canvi, sorgeix un problema amb l’expressió «per tal 
que, si escau, l’autoritzi», perquè la llei catalana no hau-
ria de manifestar quin òrgan de l’Estat és l’encarregat 
d’aprovar l’autorització, ja que podria efectivament ser 
el Govern, però també el Congrés dels Diputats o, fins 
i tot, les Corts Generals. El mateix passa a l’article 43.2 
del Projecte, que regula la convocatòria del referèndum, 
amb l’expressió «un cop concedida l’autorització del 
Govern de l’Estat».

D’acord amb el bloc de constitucionalitat, que hem exa-
minat anteriorment, el legislador català té un àmbit molt 
ampli de decisió però l’autorització correspon a l’Estat, 
i la llei autonòmica no pot predeterminar quin òrgan de 
l’Estat ha de prestar l’autorització.

No hi ha obstacles perquè l’article 13 del Projecte de 
llei mantingui el Govern de l’Estat com a interlocutor 
i destinatari de la tramesa de la sol·licitud d’autoritza-
ció, però la determinació de quin òrgan concret ha de 
resoldre aquesta autorització correspon al legislador es-
tatal. A la mateixa conclusió s’arriba respecte de l’article 
43.2 del mateix Projecte, al qual ja hem fet referència 
abans perquè, d’acord amb allò que disposa l’article 19.2 
LCGE, hi té una relació directa amb l’anterior precepte, 
en la mesura que conté la mateixa previsió sobre l’au-
torització del Govern de l’Estat, a l’hora de regular en 
general el procediment de convocatòria de la consulta 
popular.

Per tant, els articles 13 i 43.2 del Projecte, en l’extrem 
mencionat, suposen una invasió competencial en l’esfera 
de la decisió de les institucions estatals (ex art.149.1.32 
CE), al mateix temps que comporten una extralimita-
ció de les competències autonòmiques contemplades a 
l’article 122 EAC. Aquesta conclusió no té el caràcter 
de vinculant per al Parlament que preveu l’article 76.4 
EAC, atès que els preceptes citats no vulneren drets 
estatutaris.

Quart. Els límits derivats de les reserves de llei orgànica 

Afirmada la legitimitat constitucional del referèndum 
regulat en els articles 10 a 30 del Projecte de llei objec-
te d’aquest dictamen, i constatat el seu encaix amb el 
règim competencial configurat sobre aquesta matèria 
en el bloc de la constitucionalitat, cal ara analitzar si el 
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De tot l’anterior es conclou que l’abast de la reserva de 
llei orgànica ex art. 92.3 CE s’estén únicament a les 
diverses modalitats de referèndum previstes a la Cons-
titució, i així ho fa la Llei orgànica 2/1980, que dóna 
compliment a aquella reserva. Per tant, el Projecte de 
llei objecte d’aquest dictamen, en regular determinats 
aspectes d’una modalitat de referèndum no prevista a 
la Constitució, com és la «consulta popular per via de 
referèndum d’àmbit de Catalunya», no infringeix la re-
serva de llei orgànica establerta a l’article 93.2 CE ni la 
Llei orgànica 2/1980.

Cal ara examinar si el Projecte de llei objecte d’aquest 
Dictamen respecta també els límits que imposa la se-
gona reserva de llei orgànica, és a dir, la derivada de 
l’article 81 CE en la mesura que és aquest tipus de llei 
el que ha de regular el «desenvolupament» del dret 
fonamental de participació política reconegut a l’art. 
23.1 de la Constitució, del qual el referèndum n’és un 
instrument per al seu exercici. Com s’ha dit, el Tribu-
nal Constitucional ha entès que la Llei orgànica 2/1980 
també donava compliment a aquesta reserva genèrica 
prevista a l’art. 81.1 CE.

En aquest punt, de nou s’ha de distingir entre els lí-
mits a les competències autonòmiques que provenen 
dels títols competencials estatals, i aquells altres que 
deriven de la reserva a la llei orgànica del «desenvolu-
pament dels drets fonamentals» ex article 81.1 CE, ja 
que l’àmbit dels títols materials no coincideix amb el 
de l’esmentada reserva. Això és així perquè les Corts 
Generals no retenen la competència per regular tot allò 
que es pugui considerar «desenvolupament» del dret 
fonamental, ja que la «matèria» sobre la que es projec-
ta el dret fonamental correspon al legislador ordinari, 
estatal o autonòmic, amb competències sobre aquella. 
De fet, l’àmbit material de la reserva de llei orgànica 
de l’article 81.1 CE és el «desenvolupament directe» 
del dret fonamental, un concepte que ha anat definint 
casuísticament el Tribunal Constitucional, i que la ja 
citada STC 173/1998 entén com «la regulación de de-
terminados aspectos esenciales para la definición del 
derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de sus 
límites en relación con otras libertades constitucional-
mente protegidas» (FJ 7).

Cal aquí recordar que la Llei orgànica 2/1980 fou apro-
vada poc després de l’entrada en vigor de la Constitució 
de 1978 amb el principal propòsit de regular els refe-
rèndums necessaris per endegar el procés autonòmic. 
Per tant, atès el context històric en què fou elaborada, 
no pretenia un desenvolupament complet d’aquesta ins-
titució de democràcia directa, i menys encara un règim 
exhaustiu de l’exercici del dret garantit a l’art. 23 CE. 
Només doncs alguns dels preceptes de la Llei orgànica 
2/1980 es poden considerar un desenvolupament directe 
del dret fonamental a la participació en els afers pú-
blics, consagrat a l’article 23.1 CE, i exercit a través del 
referèndum, entre d’altres instruments. Efectivament, 
aquesta Llei orgànica regula essencialment les diverses 
modalitats de referèndum previstes a la Constitució, i 
només algunes de les seves previsions contingudes en 
el capítol II («Del procedimiento para la celebración 
del referéndum») s’ha de considerar que constitueixen 
un desenvolupament directe de l’article 23.1 CE, com 
també ho serien algunes de la Llei orgànica 5/1985, de 

el desarrollo de los derechos fundamentales, en este 
caso el derecho de participación política reconocido en 
el artículo 23 CE» (FJ 3).

Pel que fa a la primera de les reserves, cal tenir present 
que es troba en l’article 92 CE, ubicat al títol II de la 
Constitució, el qual tracta «de les Corts Generals», i 
concretament en el seu capítol II, dedicat a l’elaboració 
de les lleis. Una interpretació sistemàtica del precepte 
porta a entendre que la projecció natural de les seves 
previsions es dirigeix a l’àmbit de les institucions esta-
tals i no a les autonòmiques. Així, l’apartat 1 de l’arti-
cle 92 CE parla del «referèndum consultiu de tots els 
ciutadans», mentre l’apartat 2 disposa en singular que 
«El referèndum serà convocat pel rei a proposta del pre-
sident del govern». La lectura conjunta d’ambdós apar-
tats condueix a concloure que el referèndum al qual es 
refereixen els dits apartats és aquell mitjançant el qual 
el president del Govern de l’Estat pot sotmetre decisions 
polítiques de transcendència especial a la consulta de 
tots els ciutadans espanyols.

Per contra, l’apartat 3 del mateix article 92 no es re-
fereix només a aquesta modalitat sinó a les «diverses 
modalitats de referèndum», les «condicions i procedi-
ments» dels quals ha de regular una llei orgànica, si bé 
circumscriu la reserva a «les modalitats de referèndum 
previstes en aquesta Constitució». Això no comporta, 
com ja s’ha argumentat, que només siguin constitucio-
nalment legítimes les modalitats de referèndum previs-
tes a la Constitució i desenvolupades per la llei orgànica 
contemplada a l’article 92.3 CE, atès que malgrat la 
concepció restrictiva d’aquest instrument de participa-
ció directa que imposaria el sistema de democràcia re-
presentativa, serien possibles altres modalitats. Així ho 
ha admès, encara que també restrictivament, el Tribunal 
Constitucional en declarar que «sólo pueden convocarse 
y celebrarse los referendos que expresamente estén pre-
vistos en las normas del Estado, incluidos los Estatutos 
de Autonomía, de conformidad con la Constitución» 
(STC 103/2008, FJ 3).

En coherència amb aquella limitació material de la 
reserva contemplada a l’article 92.3 CE, la Llei orgà-
nica 2/1980 va regular les modalitats de referèndum 
previstes expressament a la Constitució: el referèndum 
consultiu sobre decisions polítiques de transcendència 
especial contemplat a l’article 92.1 i 2 CE (art. 6), el re-
ferèndum sobre la reforma constitucional previst en els 
articles 167.3 i 168.4 CE (art. 7) i els referèndums sobre 
la iniciativa autonòmica (art. 8), així com els d’aprova-
ció i reforma dels Estatuts d’autonomia (arts. 9 i 10), 
previstos a l’article 151.1 i 2 CE, i a l’article 152.2 CE. 
Per contra, la disposició addicional de la Llei orgànica 
2/1980 va excloure expressament de la seva regulació 
les consultes populars que poden celebrar els ajunta-
ments, tot remetent la regulació d’aquesta modalitat de 
referèndum a la legislació de règim local, salvant en 
tot cas la competència exclusiva de l’Estat per a la seva 
autorització. Aquest reenviament va tenir concreció en 
la Llei de bases de règim local que, sense tenir rang 
de llei orgànica, i tot respectant les competències auto-
nòmiques, va preveure els referèndums consultius dels 
ajuntaments per als assumptes de la seva competència i 
de caràcter municipal que siguin d’especial rellevància 
per als interessos dels veïns (art. 71).
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Sisè. L’exigència d’una majoria de dues terceres parts 
dels diputats per aprovar la proposta de consulta, quan 
el Consell de Garanties Estatutàries ha conclòs que no 
s’adequa al marc constitucional i estatutari

Una vegada hem determinat que el possible control de 
l’objecte de la consulta per part del Consell de Garanti-
es Estatutàries no troba cap impediment constitucional 
ni estatutari, hem de passar a examinar si els articles 
18.2, 19.4, 20.2, 24.5 i 29 del Projecte de llei dictaminat 
vulneren l’article 77.3 de l’Estatut, en exigir una majoria 
de dues terceres parts dels diputats perquè el Parlament 
pugui continuar la tramitació d’una proposta de consul-
ta popular quan aquest Consell ha dictaminat que no 
s’adequa al marc constitucional i estatutari.

Respecte d’aquesta qüestió cal recordar, en primer lloc, 
que l’article 76.4 EAC especifica quins són els dictà-
mens del Consell de Garanties Estatutàries que tenen 
caràcter vinculant, limitant-los, exclusivament, a aquells 
que es relacionen amb projectes de llei o proposicions 
de llei del Parlament que desenvolupin drets reconeguts 
a l’Estatut. De la mateixa manera ho reitera l’apartat 3 
de l’article 17 de la Llei del Consell de Garanties Esta-
tutàries en desenvolupar aquell precepte i afirmar que 
els dictàmens únicament tenen caràcter vinculant si són 
relatius a la Carta dels drets i els deures dels ciutadans 
de Catalunya o a projectes i proposicions de llei del 
Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts 
pels capítols I, II i III del títol I de l’Estatut. A banda 
d’això, cal tenir també molt present que, tot i que l’ar-
ticle 77.3 EAC permet ampliar, per llei, les funcions 
dictaminadores del Consell de Garanties Estatutàries 
previstes a l’Estatut, impedeix taxativament que, mit-
jançant una llei, es pugui atribuir caràcter vinculant als 
seus dictàmens.

Centrat el marc normatiu, cal passar a analitzar si can-
viar de la majoria absoluta –que és el règim ordinari que 
el projecte de llei preveu per l’aprovació de la proposta 
de consulta popular– a una majoria de dues terceres 
parts dels diputats (articles 18.2, 19.4, 20.2, 24.5 i 29 del 
Projecte de llei objecte d’aquest Dictamen) implica, en 
realitat, l’atribució d’uns efectes vinculants al dictamen 
que contradiuen allò que disposa l’article 77.3 EAC.

Certament l’article 60.3 EAC permet que, per llei, es 
puguin establir majories especials diferents a la ma-
joria simple, que és la regla general. Però hem de fer 
notar que la majoria de dues terceres parts dels diputats 
té un caràcter excepcionalíssim, solament prevista per 
l’Estatut a l’article 56.2 per a l’aprovació de la Llei de 
règim electoral i als articles 222 i 223 per a la reforma 
del mateix Estatut. També es preveu, en algunes lleis, 
per a la designació de certs càrrecs, però no són casos 
equiparables al Projecte de llei que estem examinant. La 
majoria exigida en la designació de determinats càrrecs 
respondria a l’objectiu de la recerca d’un acord parla-
mentari basat en el consens. Per contra, en el supòsit de 
la proposta del referèndum, tindria per finalitat la su-
peració del pronunciament tecnicojurídic desfavorable 
contingut en el dictamen emès pel Consell de Garanties. 
L’exigència de les dues terceres parts prevista en el Pro-
jecte que ens ocupa no té cap antecedent en la legislació 
catalana i, en conseqüència, tampoc no esdevindria de-
fensable per la via d’esgrimir l’argument consistent en 

19 de juny, del règim electoral general (LOREG), a les 
quals remet la mateixa Llei orgànica 2/1980 (art. 19).

Si el referèndum és efectivament un instrument per a 
l’exercici del dret fonamental contemplat a l’article 23.1 
CE, les «consultes per via de referèndum d’àmbit de Ca-
talunya», regulades als articles 10 al 30 del Projecte de 
llei aquí examinat, són una modalitat de referèndum en 
sentit constitucional perquè, com també s’ha dit, es rea-
litzen mitjançant un procés electoral, basat en el cens i 
assegurat per garanties jurisdiccionals, característiques 
que figuren en el «concepte de consulta popular per via 
de referèndum» (art. 3 del Projecte de Llei). Doncs bé, 
sobre aquests elements que podrien constituir un des-
envolupament directe del dret fonamental de l’article 
23.1 CE el Projecte de Llei és absolutament respectuós 
amb la reserva de llei orgànica de l’article 81 CE. Així 
ho manifesta el Preàmbul en dir que «les disposicions 
d’aquesta llei sobre consultes populars per via de refe-
rèndum a Catalunya respecten el que estableix la Llei 
orgànica 2/1980, del 18 de gener, de regulació de les 
diverses modalitats de referèndum, i la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general», 
lleis orgàniques a les quals es refereixen explícitament o 
implícita pel que sigui d’aplicació (arts. 3, 4, 5 i 54). Cal 
concloure doncs que el Projecte de Llei objecte d’aquest 
dictamen, en regular la «consulta popular per via de re-
ferèndum d’àmbit de Catalunya», tampoc no infringeix 
la reserva de llei orgànica establerta a l’article 81.1 CE 
en relació amb l’article 23.1 CE.

Cinquè. La sol·licitud de dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries sobre l’adequació de la proposta 
de referèndum a la Constitució i a l’Estatut 

El Projecte de llei inclou, en totes les modalitats, la 
possibilitat de sol·licitar dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries sobre l’adequació a la Constitució i a 
l’Estatut de la proposta de referèndum. En tots els casos 
la legitimació és comuna, una desena part de diputats o 
dos grups parlamentaris.

En el referèndum impulsat per iniciativa del Govern, la 
sol·licitud del dictamen es produeix abans de la publica-
ció en el DOGC (art. 16.2 i 5). En el referèndum d’inici-
ativa parlamentària, la petició de dictamen es contempla 
després de la seva publicació en el BOPC (art. 17.2). En 
els referèndums que tenen iniciativa municipal l’opció 
se situa també després de la publicació en el BOPC (art. 
19.3), de la mateixa manera que en els convocats per 
iniciativa popular (art. 24.5).

La possibilitat de demanar dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries és l’opció que ha triat finalment el 
legislador català, entre d’altres alternatives igualment 
adequades des de la perspectiva constitucional i esta-
tutària. La seva inclusió pretén donar una major segu-
retat jurídica respecte a les condicions de la proposta 
sotmesa a referèndum, i la seva previsió respon al poder 
d’autoorganització de la Generalitat, en els termes que 
s’acaben d’examinar.

L’elaboració del dictamen sobre la proposta de referèn-
dum no està prevista en la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 
però l’article 77.3 EAC admet que una llei atribueixi 
noves funcions d’emissió de dictamen, sempre que no 
siguin vinculants.
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dels diputats», de l’article 18.2 del Projecte de llei dic-
taminat, és contrària a l’article 77.3, últim incís, EAC.

L’article 19.4 del Projecte de llei dictaminat, i la part 
final «En el supòsit a què fa referència l’article 19.4, 
l’aprovació de la proposta de consulta popular requereix 
el vot favorable de dues terceres parts dels diputats», de 
l’article 20.2 del Projecte de llei dictaminat, són contra-
ris a l’article 77.3, últim incís, EAC.

L’article 24.5 del Projecte de llei dictaminat i la part 
final «En el supòsit de l’article 24.5, l’aprovació de la 
proposta de consulta popular requereix el vot favorable 
de dues terceres parts dels diputats», de l’article 29 del 
Projecte de llei dictaminat són contraris a l’article 77.3, 
últim incís, EAC.

Adoptada per majoria.

Tercera. La resta dels articles del títol II del Projecte de 
llei, objecte de dictamen del Consell, no són contraris a 
la Constitució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. Les conclusions primera i segona no tenen el 
caràcter de vinculant per al Parlament que preveu l’ar-
ticle 76.4 EAC, en la mesura que els preceptes que s’hi 
mencionen no lesionen drets estatutaris.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, eme-
tem i signem al Palau Centelles en la data indicada al 
començament.

Jaume Vernet i Llobet, conseller secretari del Consell 
de Garanties Estatutàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica de 
l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 2 de març de 2010

Vist i plau Jaume Vernet i Llobet
El president 
Eliseo Aja

el fet que existeixen altres casos equiparables o similars 
en l’ordenament jurídic vigent.

Aquest canvi de majoria, d’absoluta a dues terceres 
parts, recorda llunyanament la tècnica del vet, perquè 
el Parlament de Catalunya pot aprovar una proposta 
de referèndum per majoria absoluta si no es demana 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries o si el 
dictamen conclou que la consulta formulada s’adequa al 
marc constitucional i estatutari. En canvi, pel cas que no 
s’hi adeqüi, el mateix Parlament requereix una majoria 
de dues terceres parts dels diputats.

La majoria de dos terços introdueix una relació no pre-
vista a l’Estatut entre el Parlament i el Consell, perquè 
la funció tecnicojurídica d’aquest, si declara la incons-
titucionalitat o l’antiestatutarietat de la proposta, obli-
ga el Parlament a assolir una majoria excepcionalment 
qualificada per mantenir la seva voluntat de realitzar 
el referèndum. Per tant, l’exigència de majoria de dos 
terços dels diputats del Parlament per aprovar una pro-
posta de referèndum conté un element vinculant per a 
aquest, en contra de la prohibició de l’article 77.3 EAC.

En conseqüència, la previsió de la majoria de dues ter-
ceres parts dels diputats, que contenen els articles 18.2, 
19.4, 20.2, 24.5 i 29 del Projecte de llei, és contrària a 
l’article 77.3 EAC. Aquesta conclusió no té el caràcter 
de vinculant per al Parlament que preveu l’article 76.4 
EAC, atès que els preceptes citats no vulneren drets 
estatutaris.

Conclusions

Primera. L’incís final «per tal que, si escau, l’autoritzi» 
de l’article 13 i l’expressió «del Govern de l’Estat» de 
l’article 43.2 del Projecte de llei objecte de dictamen, 
són contraris a l’article 122 EAC i a l’article 149.1.32 CE.

Adoptada per unanimitat.

Segona. La part final «Si s’ha sol·licitat el dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries i aquest ha conclòs 
que la consulta formulada no s’adequa al marc constitu-
cional i estatutari, l’aprovació de la proposta de consulta 
popular requereix el vot favorable de dues terceres parts 
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