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Mesa del Parlament, 05.05.2020

En data del 30 de març de 2020, el president del Parlament (BOPC 577, 30.03.2020), 
en virtut de l’autorització de la Mesa del Parlament del dia 24 de març de 2020 (BOPC 
576, 27.03.2020), va prorrogar per un període de quinze dies els terminis de totes les 
tramitacions parlamentàries, atesa la pròrroga de l’estat d’alarma declarat mitjançant el 
Reial decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, acordada mitjançant el Reial 
decret 476/2020, del 27 de març. 

En data del 31 de març de 2020, la Mesa del Parlament (BOPC 579, 03.04.2020) 
va acordar deixar sense efecte la pròrroga de quinze dies acordada anteriorment pel 
que fa a les preguntes al Govern a respondre per escrit i les sol·licituds d’informació 
relacionades amb la crisi sanitària derivada de la Covid-19, i, en data del 7 d’abril 
de 2020, va acordar deixar al Govern el judici sobre la no vinculació de les iniciati-
ves parlamentàries amb aquesta crisi i reservar-se, la Mesa, la darrera decisió sobre 
l’aplicació, si escau, de la pròrroga.

En data del 9 d’abril de 2020, el Congrés dels Diputats, va autoritzar per segona 
vegada la pròrroga de l’estat d’alarma, que es va produir mitjançant el Reial decret 
487/2020, del 10 d’abril pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial de-
cret 463/2020, i que es va establir fins el 26 d’abril de 2020.

En data del 22 d’abril de 2020, el Congrés dels Diputats va autoritzar una tercera 
pròrroga que es va establir fins el 10 de maig de 2020 i que es va produir mitjançant 
Reial decret 492/2020, del 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel Reial decret 463/2020. 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 2020, en el marc de 
les mesures adoptades per a evitar el contagi de la Covid-19 en l’àmbit parlamentari, 
i ateses les dites pròrrogues de l’estat d’alarma, 

Acorda:
1. Prorrogar per un període de set dies, a partir de la data d’adopció d’aquest acord, 

els terminis de les tramitacions parlamentàries. La pròrroga s’aplicarà al finiment dels 
terminis inicialment establerts o als que estiguin eventualment prorrogats. 

2.  Mantenir el règim de pròrroga ordinari dels terminis de resposta de les pre-
guntes al Govern a respondre per escrit i les sol·licituds d’informació relacionades 
amb la crisi sanitària derivada de la Covid-19, en els mateixos termes en què es va 
acordar el 31 de març.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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