Criteris de redacció dels títols de les proposicions de llei

Els títols de les proposicions de llei, tenint en compte que poden acabar esdevenint
lleis, han de seguir els criteris de redacció dels títols de les lleis. Així, recordem que el
títol d’una llei ha de permetre de fer-se una idea justa del contingut bàsic de la norma i
ha d’ésser clar, precís i breu. És a dir, ha d’identificar i descriure l’objecte de la llei
d’una manera immediata, ho ha de fer amb exactitud i completesa, i ha d’ésser tan
concret i concís com ho permeti el respecte dels dos criteris anteriors.
El títol de la proposició de llei ha de tenir dues parts: la primera, relativa a la indicació
de la categoria normativa de la futura disposició, i la segona, relativa a la indicació de
l’objecte de la llei. Quan la proposició esdevé llei, el títol incorpora una altra part que
dóna la informació temporal de la norma, és a dir, que la situa en el temps, amb la data
i el número de promulgació.
L’estructura del títol de la proposició de llei és la següent:
Proposició de llei de [objecte]
Exemples:
Proposició de llei de protecció civil
Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
En el cas de les iniciatives legislatives populars, el títol de les proposicions de llei que
es presenten i que els promotors volen sotmetre a l’aprovació del Parlament perquè
esdevinguin lleis han de seguir els mateixos criteris de redacció que qualsevol altra
proposició de llei. A vegades les iniciatives legislatives populars van acompanyades
d’un manifest. És important no confondre el títol del manifest amb el títol de la
proposició de llei, per tal com es tracta de dos textos amb finalitat, contingut i valor
jurídic completament diferents. Solament el segon pot acabar convertint-se en norma
jurídica i, com a tal, la seva redacció, incloent-hi el títol, està sotmesa als principis del
llenguatge normatiu.
Així, per exemple, la iniciativa legislativa popular impulsada per la Plataforma Prou,
que tenia per objectiu abolir les curses de braus i que va anar acompanyada de la
campanya «ILP Prou corrides de toros», es va materialitzar amb la presentació al
Parlament d’una proposició de llei, la qual va adoptar el títol següent:
Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
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