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ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

TÍTOL IV
De les competències
CAPÍTOL II
Les matèries de les competències
[Article 122. Consultes populars
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats,
el procediment, l’acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit de
llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument
de consulta popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució.] 1

TÍTOL VII
2
De la reforma de l’Estatut
Article 222. La reforma dels títols que no afecten les relacions amb l’Estat
1. La reforma dels títols I i II de l’Estatut s’ha d’ajustar als procediments següents:
a) La iniciativa de la reforma correspon al Parlament de Catalunya, a proposta d’una cinquena part
dels seus diputats, i al Govern de la Generalitat. Els ajuntaments de Catalunya poden proposar al Parlament l’exercici de la iniciativa de reforma si així ho demanen un mínim del 20% dels plens municipals,
que representin un mínim del 20% de la població.
També poden proposar-la 300.000 signatures acreditades dels ciutadans de Catalunya amb dret de vot.
El Parlament ha de regular aquests dos procediments per a proposar l’exercici de la iniciativa de la
reforma.
b) L’aprovació de la reforma requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del
Parlament, la remissió i la consulta a les Corts Generals, la ratificació de les Corts per mitjà d’una llei
orgànica i el referèndum positiu dels electors de Catalunya.
c) Si en el termini de trenta dies a partir de la recepció de la consulta establerta per la lletra b les Corts
Generals es declaren afectades per la reforma, aquesta ha de seguir el procediment establert per l’article
223.
[d) Una vegada ratificada la reforma per les Corts Generals, la Generalitat l’ha de sotmetre a
referèndum.]2
2. Si la proposta de reforma no és aprovada pel Parlament o pel cos electoral, no pot ésser sotmesa
novament al debat i la votació del Parlament fins que hagi transcorregut un any.
Article 223. La reforma de la resta dels títols
1. La reforma dels títols de l’Estatut no inclosos en l’article 222 s’ha d’ajustar al procediment següent:
a) La iniciativa de reforma correspon al Parlament, al Govern de la Generalitat i a les Corts Generals.
Els ajuntaments i els titulars del dret de vot al Parlament poden proposar al Parlament que exerceixi la
iniciativa de reforma en els termes establerts per l’article 222.1.a.
b) L’aprovació de la reforma requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del
Parlament, l’aprovació de les Corts Generals per mitjà d’una llei orgànica i, finalment, el referèndum positiu dels electors.
c) Una vegada aprovada la proposta de reforma de l’Estatut, el Parlament l’ha de trametre al Congrés
dels Diputats.
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Aquest article és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 69 de la STC 31/2010, del 28 de juny.
Aquesta lletra és constitucional interpretada en els termes establerts pel FJ 147 de la STC 31/2010, del 28 de juny.
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d) La proposta de reforma pot ésser sotmesa a un vot de ratificació del Congrés i del Senat d’acord amb el
procediment que estableixen els reglaments parlamentaris respectius. El Parlament ha de nomenar una
delegació per a presentar la proposta de reforma de l’Estatut davant el Congrés i el Senat. Si les Corts Generals
ratifiquen la proposta de reforma de l’Estatut, es considera aprovada la llei orgànica corresponent.

e) Si no s’aplica el procediment establert per la lletra d, s’ha de constituir una comissió mixta
paritària, formada per membres de la comissió competent del Congrés dels Diputats i una delegació del
Parlament amb representació proporcional dels grups parlamentaris, per tal de formular de comú acord, i
pel procediment que estableix el Reglament del Congrés dels Diputats, una proposta conjunta en el
termini de dos mesos.
f) La tramitació de la proposta de reforma de l’Estatut al Senat ha de seguir un procediment anàleg a
l’establert per la lletra e en els termes del Reglament del Senat. En aquest cas, la delegació del Parlament,
amb les adaptacions corresponents, ha de constituir, conjuntament amb membres de la comissió
competent del Senat, una comissió mixta paritària per tal de formular de comú acord una proposta
conjunta.
g) Si la comissió mixta paritària no arriba a formular una proposta conjunta, la proposta de reforma de
l’Estatut s’ha de tramitar d’acord amb el procediment ordinari establert pels respectius reglaments
parlamentaris
h) El Parlament, per la majoria absoluta dels seus membres, pot retirar les propostes de reforma que
hagi aprovat en qualsevol moment de la tramitació a les Corts Generals abans que siguin aprovades de
manera definitiva. La retirada de la proposta de reforma no comporta en cap cas l’aplicació del que
estableix l’apartat 2.
[i) L’aprovació de la reforma per les Corts Generals per mitjà d’una llei orgànica ha d’incloure
l’autorització de l’Estat perquè la Generalitat convoqui en el termini màxim de sis mesos el referèndum a
què fa referència la lletra b.]45
2. Si la proposta de reforma no és aprovada pel Parlament, per les Corts Generals o pel cos electoral, no
pot ésser sotmesa novament al debat i la votació del Parlament fins que hagi transcorregut un any.
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