
El Parlament de Catalunya



Un dels parlaments  
més antics del món

Els precedents del Parlament català els trobem al segle XI: les 
assemblees de pau i treva i la Cort comtal de Barcelona. Amb el 
rei Jaume I el Conqueridor (1213-1276), la Cort comtal es trans-
formà en les Corts Generals de Catalunya com a conseqüència 
de l’ampliació del nombre de membres convocats. El pas de-
cisiu cap a la consolidació d’aquest sistema de govern el donà 
Pere II el Gran (1276-1285), que, mitjançant la constitució Volem, 
estatuïm, establí un sistema de sobirania pactada característic 
del dret constitucional català medieval i modern.

Amb Pere III el Cerimoniós (1336-1387) es va crear i consolidar la Diputació del Gene-
ral, que amb els anys va anar adquirint autonomia i atribucions executives i governati-
ves fins a actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat.

Felip V, primer monarca de la dinastia borbònica, va respectar els drets del poble 
català amb la convocatòria de les Corts, fins que, arran del conflicte de successió 
dinàstica al tron de Castella i Catalunya-Aragó, esclatà la Guerra de Successió (1702-
1714). Catalunya es va decantar per l’arxiduc Carles d’Àustria i el va reconèixer com a 
rei, però la derrota a la guerra va comportar que Felip V abolís, mitjançant el Decret de 
Nova Planta, tot el dret públic català i les institucions catalanes.

El Parlament representa  
la pluralitat del poble  
de Catalunya, per això  
és un dels centres de  
la seva vida política,  
on es debaten i es pre-
nen decisions que afec-
ten el dia a dia de les  
persones que hi viuen.
És constituït per una  
cambra única integra-
da per 135 membres  
elegits democràtica-
ment amb un sistema 
de representació pro-
porcional. Es renova 
cada quatre anys, però 
el president de la Ge-
neralitat pot dissoldre 
la legislatura abans que 
s’esgoti i convocar lla-
vors noves eleccions.



Dos segles més tard, la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) fou un primer 
intent de recuperar l’autogovern, amb Enric Prat de la Riba al capdavant. Però 
després del cop d’estat del general Miguel Primo de Rivera i la instauració d’una 
dictadura, la institució va quedar abolida.

Amb la proclamació de la Segona República Espanyola (1931) es constituí un go-
vern català provisional que prengué el nom de Generalitat de Catalunya, en record 
de l’antiga institució d’autogovern (Diputació del General). Les institucions es van 
recuperar poc temps després gràcies a l’Estatut del 1932, que legitimava i orga-
nitzava l’autogovern. Aquest autogovern s’institucionalitzava en un poder legislatiu 
(Parlament de Catalunya), un poder executiu (president de la Generalitat i Consell 
Executiu) i un poder judicial limitat (Tribunal de Cassació). 

El triomf de la revolta contra la República Espanyola i la consolidació de la dicta-
dura del general Franco (1939-1975) van comportar novament l’abolició de l’auto-
nomia política catalana i les seves institucions. En el procés de restabliment de la 
democràcia a l’Estat espanyol, l’aprovació d’una nova constitució democràtica per 
a l’Estat i d’un nou estatut per a Catalunya, precedida per nombroses manifesta-
cions cíviques que reclamaven llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia, i el retorn 
del president de la Generalitat de l’exili, Josep Tarradellas (1977), permeteren la 

El Palau del Parlament t’obre les portes 



recuperació de les institucions d’autogovern. El 20 de març 
de 1980 es van celebrar eleccions per a constituir un nou 
Parlament de Catalunya.

El Palau del Parlament t’obre les portes 

El Parlament és la  
institució fonamental  
de la Generalitat, que 
és el sistema institucio-
nal en què s’organitza  
políticament l’autogo-
vern de Catalunya.
El Parlament aprova les 
lleis i els pressupostos 
de la Generalitat;  
impulsa i controla l’ac-
ció del Govern; elegeix  
el president de la  
Generalitat, i aprova, 
orienta i legitima el seu 
programa. El president 
de la Generalitat i el 
seu Govern són políti-
cament responsables 
davant del Parlament. 



La seu del Parlament:  
una mica d’història… 

Després de la derrota de l’11 de setembre de 1714, Felip V va orde-
nar la construcció d’una fortalesa per sotmetre la ciutat de Bar-
celona. D’aquella ciutadella militar es conserven tres dels edifi-
cis que emmarcaven la plaça d’armes: el palau del governador 
(avui, Institut Verdaguer), la capella (avui, parròquia militar) i 
l’arsenal projectat per l’enginyer militar Próspero de Verboom.

El 1869 el general Joan Prim va fer donació de la ciutadella a la 
ciutat. Es va procedir a enderrocar les muralles i la major part 
de les construccions militars per fer-hi el parc de la Ciutadella, 
obra de Josep Fontserè.

El 1889 l’arquitecte municipal Pere Falqués va adaptar l’arsenal 
com a palau reial perquè els reis d’Espanya tinguessin una seu 
a la ciutat comtal. Però aquests no van arribar mai a habitar-lo. 
Inspirat en l’Òpera de París, Falqués va donar a l’edifici una 
concepció ornamental eclèctica que anunciava el modernis-
me. Molts elements (escuts, ferramenta, teginats, esgrafiats, 
etc.), com també la disposició peculiar de les estances i alguns 
dels espais que l’edifici encara conserva (entre altres, l’escala 
d’honor i la sala de festes, avui reconvertida en sala de passos 
perduts) ens recorden l’ús regi que se’n volia fer. 

El 1900 l’Ajuntament de Barcelona va destinar l’edifici a museu 
municipal d’art i, per tal d’encabir-hi les col·leccions, es va am-
pliar amb dues ales a banda i banda. 

El 1932 l’Ajuntament de Barcelona va cedir el palau com a seu 
del Parlament. El decorador Santiago Marco en va dirigir les 
obres d’adaptació.

El 1939, amb la derrota de la Segona República Espanyola, l’edifici 
va recobrar l’ús de caserna, però a partir del 1945 s’hi tornaren a 
instal·lar les col·leccions del Museu d’Art Modern i el Gabinet Nu-
mismàtic de Catalunya, i recuperava, doncs, la funció de museu. 

El 1980 l’Ajuntament de Barcelona va cedir parcialment el pa-
lau, que va ser restaurat i adaptat com a seu del Parlament de 
Catalunya restablert. 

El 2004, finalment, l’edifici del palau va ser destinat íntegrament 
a seu del Parlament de Catalunya.
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Per a saber-ne més
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Parc de la Ciutadella, s/n 
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Tel. 933 046 500 
www.parlament.cat

Aula Parlament és la plataforma de participació ciutada-
na on trobareu les activitats educatives i de difusió que el 
Parlament posa a disposició dels ciutadans. Us convidem 
a participar en els tallers, els cursos i les activitats que or-
ganitzem per a:
 – Centres educatius 
 – Grups universitaris
 – Docents
 – Altres col·lectius 

També organitzem visites per a:
 – Visitants individuals
 – Centres escolars
 – Grups universitaris
 – Altres col·lectius 

Podeu consultar-ne la disponibilitat i fer la reserva a:  
www.parlament.cat/aulaparlament. 

http://www.parlament.cat

