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El 14 de desembre de 2003 se signava l’Acord per a un Govern Catalanista i d’Esquerres a la Generalitat de 

Catalunya. Aquest Acord, conegut com el Pacte del Tinell, va ser el tret de sortida d’un projecte polític progressista 

i innovador que es va estructurar al voltant de 4 objectius, el primer dels quals feia referència a les iniciatives 

destinades a millorar tant l’autogovern de Catalunya com la qualitat democràtica de les seves institucions. 

S’expressava, així, la voluntat d’acompanyar els nous continguts econòmics, socials o ambientals de les polítiques 

amb noves formes, noves maneres de dissenyar i executar les actuacions públiques des del diàleg, la participació 

i la voluntat d’escoltar i incorporar les sensibilitats ciutadanes. El mateix Pacte del Tinell, a la presentació, diu:

“Les forces polítiques que subscriuen el pacte per a un govern catalanista i progressista, 

constaten la seva voluntat coincident de governar per promoure la construcció a Catalunya 

d’una societat democràtica avançada, on es respectin plenament els principis de la igualtat 

entre ciutadans, el control efectiu sobre els poders públics, la participació ciutadana en la presa 

de decisions públiques, els principis de proximitat, subsidiarietat i col·laboració lleial entre 

institucions de qualsevol nivell de govern i l’eliminació de tota forma de corrupció política.” 

Promoure una major qualitat democràtica i aprofundir en la participació ciutadana ha estat, doncs, un dels objectius 

del Govern. Aquest objectiu s’ha desplegat de manera transversal, a través de l’aparició de nous estils i noves 

formes de treballar des dels diferents departaments de la Generalitat. També, i aquesta és una important innovació 

institucional, s’ha creat la primera Direcció General de Participació Ciutadana a nivell autonòmic, pensada per 

dissenyar i iniciar, per primera vegada, una política de foment i suport a la participació ciutadana.

Ha estat en aquest marc que s’ha modificat a fons la Llei 2/1995 d’iniciativa legislativa popular, amb l’objectiu 

de facilitar una major participació de la ciutadania en el procés legislatiu. La iniciativa legislativa popular és una 

figura jurídica que permet a la ciutadania promoure la tramitació parlamentària d’una llei. La seva aprovació final 

continua en mans dels representants electes en el Parlament, però permet als ciutadans i ciutadanes incidir en 

l’agenda legislativa i, per tant, acostar-la a allò que són les seves preocupacions. 

La iniciativa legislativa popular representa, en el conjunt de les democràcies occidentals, un instrument important 

per acostar la ciutadania als processos legislatius. A Catalunya existia aquesta possibilitat des de 1995, tot i que 

l’experiència acumulada mostrava, com a mínim, dues dificultats que en justificaven la voluntat de reforma. D’una 

banda, les mateixes complexitats del procés provocaven un ús molt escàs de la iniciativa legislativa popular: a
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Catalunya, entre els anys 1995 i 2005 només se’n van proposar 6, de les quals en van prosperar 3. D’altra banda, 

la Llei 2/1995 no atorgava als promotors de la iniciativa prou capacitat per vetllar perquè els continguts de la seva 

proposta no es veiessin distorsionats durant el tràmit parlamentari. El cas més conegut el va provocar una iniciativa 

que volia prohibir la incineració de residus i es va convertir en una llei per regular-la.

Aquestes són les raons principals que van portar a aprovar la Llei 1/2006 de la iniciativa legislativa popular. Una 

llei que vol fomentar l’ús d’aquesta figura i que, per tant, adequa el nombre de signatures necessàries, facilita el 

suport a la comissió promotora, simplifica els tràmits i n’amplia els terminis o –i aquestes són dues de les principals 

novetats– permet signar als major de 16 anys i als estrangers amb residència legal a Catalunya. La incorporació 

d’aquests dos col·lectius no només facilita l’obtenció de signatures, sinó que, sobretot, acosta el sistema polític 

a dos grups –els joves i els immigrants– amb moltes dificultats per apropar-s’hi. Una llei que, a més, atorga a la 

comissió promotora unes capacitats de seguiment i de retirada de la seva iniciativa que permeten evitar possibles 

manipulacions o distorsions d’allò que és la seva voluntat original.

Vull subratllar també que aquesta llei, un mandat específic del Pacte del Tinell, es va aprovar després d’una 

tramitació que va comptar amb el seu propi procés de participació i de recollida d’opinions i suggeriments per 

part de qui ja havia usat aquesta figura legislativa o que n’era usuari potencial. Així, es va contactar amb els grups 

promotors que havien protagonitzat iniciatives legislatives en el passat, es van trametre 300 qüestionaris per 

conèixer les expectatives de persones i entitats significatives, i es van organitzar unes jornades de reflexió amb 

l’assistència d’un centenar de persones.  

El resultat ha estat una llei que satisfà els objectius de fomentar i facilitar l’ús d’aquesta potestat ciutadana alhora 

que evita processos de desnaturalització dels continguts de les iniciatives populars. Ara, i aquest és l’objectiu de 

la guia que teniu a les mans, cal afavorir-ne l’ús, cal posar-la a la disposició de la ciutadania per tal que pugui 

efectivament –i no només formalment– incidir en els processos legislatius i, d’aquesta manera, com hem repetit, 

aprofundir en la qualitat democràtica de les nostres institucions. Aquest és el nostre compromís i la línia de treball 

que, amb l’ajut d’aquest document, ja hem començat a desplegar. L’objectiu no pot ser més engrescador, la millora 

de la democràcia.

Joan Saura i Laporta

Conseller de Relacions Institucionals i Participació
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LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, BASE DEL SISTEMA 
DEMOCRÀTIC

El sistema democràtic es basa en la participació ciutadana. Aquest és el tret 

més característic d’aquest sistema i que el diferencia d’altres règims polítics. 

Així ho recull l’article 23.1 de la Constitució que determina com a dret fonamental 

de les persones la participació ciutadana en tots els aspectes de la vida 

econòmica, política, cultural i social. L’article 29 de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya (EAC)1 també fa referència a aquest dret. 

ELS PARLAMENTS, CAMBRES DE REPRESENTACIÓ 
CIUTADANA

En una democràcia representativa els ciutadans i ciutadanes, de manera lliure 

i voluntària, exerceixen la seva sobirania escollint aquelles persones que els 

representaran a les institucions polítiques.

La institució on es concentra aquesta representació ciutadana és el Parlament, 

també dita “cambra de representants” per posar l’èmfasi en aquesta important 

funció. És en els parlaments2 on es formalitzen les majories, d’acord amb els 

resultats electorals, que han de determinar la composició dels governs.

A més, en els parlaments és on es realitza la tasca d’impuls i de control de 

l’acció de govern, mitjançant diferents tipus d’instruments: preguntes, 

interpel·lacions, mocions, debats, etc. I és també en el Parlament on es debaten 

 i s’aproven les lleis que han de regular l’organització de les diferents activitats 

que conformen la nostra vida en comunitat.

L’activitat parlamentària, en general, i legislativa, en particular, és, doncs,  

cabdal en un sistema democràtic que vol consolidar polítiques de benestar.

1	L’EAC, publicat en el DOGC i en el BOE de 20 de juliol de 2006, recull en l’article 29 el dret de participació i en 
l’article 43, el foment de la participació. 

2 L’article 55 de l’EAC estableix que el Parlament representa el poble de Catalunya. El Parlament exerceix la potestat 
legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. És la seu on 
s’expressa preferentment el pluralisme i es fa públic el debat polític.
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El sistema democràtic es 
basa en la participació 
ciutadana.

És en els parlaments on 
es formalitzen les 
majories, d’acord amb els 
resultats electorals, que 
han de determinar la 
composició dels governs.



ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Com indica el preàmbul de la Llei de la iniciativa legislativa popular: “L’entramat 

institucional de la nostra societat s’ha anat consolidant des de la recuperació 

de la democràcia prenent com a base l’elecció democràtica dels representants 

dels ciutadans per sufragi universal, lliure i directe en eleccions periòdiques, 

tal com assenyala l’article 23 de la Constitució. No obstant això, la participació 

en les eleccions no exhaureix les possibilitats d’implicació directa dels ciutadans 

en la gestió dels afers públics.”

La Generalitat, els ajuntaments i altres administracions i institucions han 

desenvolupat diversos projectes i iniciatives per acostar les actuacions públiques 

a la ciutadania i per garantir la seva participació tant en les fases de disseny 

com en les d’execució.

En definitiva, es tracta de millorar la capacitat del nostre sistema democràtic 

per respondre a les necessitats ciutadanes, tot desenvolupant mitjans i canals 

de participació que facilitin la intervenció de les persones en l’articulació de les 

polítiques públiques. 

En aquest sentit, la iniciativa legislativa popular permet que les propostes 

legislatives promogudes per un sector suficientment significatiu de la ciutadania 

es debatin en el Parlament i, si escau, s’aprovin.

PER QUÈ UNA NOVA LLEI DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR?

L’any 1995 es va aprovar la primera llei catalana de la iniciativa legislativa 

popular. El Parlament de Catalunya s’incorporava al grup de parlaments 

autonòmics que havien elaborat lleis pròpies en aquesta matèria, a partir de 

la Llei orgànica 3/1984 que regulava la proposició de lleis, a proposta ciutadana, 

en el Congrés dels Diputats. 

Des d’aleshores, l’ús de la iniciativa legislativa popular ha estat escàs, complex 

i, en ocasions, ha distorsionat les voluntats ciutadanes que l’impulsaven. Així, 

en els darrers deu anys, a Catalunya només s’havien presentat sis proposicions 

de llei mitjançant aquesta figura3. A més, els promotors/ores d’aquestes escasses

“...la participació en les 
eleccions no exhaureix les 
possibilitats d’implicació 
directa dels ciutadans en 
la gestió dels afers 
públics.”
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3 Des de l’entrada en vigor de la Llei 1/2006 de la iniciativa legislativa popular, s’ha presentat una nova proposta que 
es tramita d’acord amb les prescripcions d’aquesta nova llei.

La iniciativa legislativa 
popular permet que les 
propostes legislatives 
promogudes per un 
sector suficientment 
significatiu de la 
ciutadania es debatin en 
el Parlament i, si escau, 
s’aprovin.



iniciatives han experimentat els costos i les dificultats d’un procés massa 

complex, com també han patit la manca de control sobre unes propostes que 

fugien de les seves mans i podien ser distorsionades en el Parlament.

L’experiència acumulada a Catalunya, així com els processos de debat ciutadà 

promoguts pel Govern de la Generalitat i les consultes amb comissions 

promotores d’iniciatives legislatives populars i diferents entitats representatives, 

aconsellaven la necessitat de modificar substancialment el marc normatiu per 

afavorir la participació ciutadana en els afers públics. 

Per tant, aquesta nova Llei respon a la voluntat de facilitar la presentació de 

la iniciativa legislativa popular, ja que permet la signatura a les persones més 

grans de setze anys, atorga un paper més actiu a la Comissió Promotora durant 

la tramitació parlamentària, permetent-li, fins i tot, la retirada de la proposta, i 

presta el suport tècnic i econòmic a les iniciatives. 

PER QUÈ AQUESTA GUIA?

L’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 1/2006 de la iniciativa 

legislativa popular permet la utilització d’aquest mitjà de participació per millorar 

l’activitat legislativa. 

Aquesta guia pretén explicar amb senzillesa i claredat la regulació de la Llei 

1/2006 amb l’evident i manifesta intenció d’ajudar aquelles persones que vulguin 

promoure iniciatives legislatives populars.

La primera part tracta d’aclarir conceptes relacionats amb la iniciativa legislativa 

popular. La segona explica com s’ha de presentar una proposta, qui la pot 

presentar, de quina manera i com s’han de recollir les signatures de suport. La 

tercera explica el tràmit parlamentari. Finalment, s’adjunten com a annexos: 

els quadres de resum del procés, els formularis per facilitar la presentació dels 

requisits formals; la Llei 1/2006 de la iniciativa legislativa popular; els articles 

del Reglament del Parlament de Catalunya que s’apliquen en aquest procediment, 

i un glossari.
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Aquesta guia pretén 
explicar amb senzillesa i 
claredat la regulació de la 
Llei 1/2006 amb l’evident 
i manifesta intenció 
d’ajudar aquelles 
persones que vulguin 
promoure iniciatives 
legislatives populars.



ACLARINT CONCEPTES
1a part

Abans d’entrar a explicar com es pot presentar una iniciativa legislativa popular, cal definir 

alguns elements del marc general en què s’inscriu aquesta modalitat de proposició de llei. És 

a dir, primer tractem d’explicar els trets generals del procediment legislatiu, i després ens 

concentrarem en les particularitats de la iniciativa legislativa popular.

Aquí veurem:

1. Qui pot proposar lleis?

2. Com es poden proposar lleis?

3. Què és la iniciativa legislativa popular?



QUI POT PROPOSAR LLEIS4?

Tradicionalment la funció de promoure lleis estava reservada exclusivament al 

Govern i als diputats i diputades del Parlament. El sistema democràtic ha anat 

eixamplant aquesta funció reconeixent la iniciativa legislativa a altres actors. 

A Catalunya, a més dels diputats i diputades i del Govern, poden presentar 

lleis els ens supramunicipals de caràcter territorial establerts a l’EAC i, d’acord 

amb el tema que ens ocupa, els ciutadans i ciutadanes. 

COM ES PODEN PROPOSAR LLEIS?

Depèn de qui promogui la iniciativa. Les lleis proposades pel Govern o els 

membres del Parlament es regulen al Reglament del Parlament de Catalunya5. 

Les proposades pels ens supramunicipals han de tenir en compte, a més, les 

seves lleis específiques.

Les lleis proposades per la ciutadania, mitjançant la iniciativa legislativa popular, 

es regulen per la Llei 1/2006. Tot i que pel que fa a la tramitació parlamentària, 

cal tenir en compte el Reglament del Parlament de Catalunya.

QUÈ ÉS LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR6?

És aquella actuació ciutadana que permet proposar lleis per tal que siguin 

debatudes pel Parlament de Catalunya, el qual ha de decidir-ne l’aprovació o 

no. És a dir, la iniciativa legislativa popular permet als ciutadans i ciutadanes 

incorporar assumptes a l’agenda del debat parlamentari, però –com no podia 

ser d’altra manera– el Parlament manté en exclusiva la capacitat per aprovar 

lleis.
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ACLARINT CONCEPTES
1a part

4 Què és una llei? Les lleis són les normes que ordenen i regulen l’activitat pública i privada per defensar i protegir 
els drets de les persones, i fer efectives les polítiques econòmiques i socials que permetin un millor benestar i felicitat.

5 El Parlament de Catalunya és la cambra representativa del poble català, formada per 135 diputats i diputades, 
escollits democràticament, que té com a funcions principals l’impuls i el control de l’acció de govern i l’elaboració 
de lleis.

6 L’article 62.1 de l’EAC estableix que la iniciativa legislativa, a més dels diputats i diputades, dels grups parlamentaris 
i del Govern, també correspon, en els termes establerts per les lleis de Catalunya, a la ciutadania, mitjançant la iniciativa 
legislativa popular, i als òrgans representatius dels ens supramunicipals de caràcter territorial que l’EAC determini.

A més dels diputats i 
diputades i del Govern, 
poden presentar lleis 
els ens locals i, d’acord 
amb el tema que ens 
ocupa, els ciutadans i 
ciutadanes.

Les lleis proposades per 
la ciutadania, mitjançant 
la iniciativa legislativa 
popular, es regulen per la 
Llei 1/2006. Tot i que pel 
que fa a la tramitació 
parlamentària, cal tenir en 
compte el Reglament del 
Parlament de Catalunya.

La ILP és una actuació 
ciutadana que permet 
proposar lleis per tal que 
siguin debatudes pel 
Parlament de Catalunya, 
el qual ha de decidir-ne 
l’aprovació o no.



Aquesta possibilitat està prevista en l’article 87.3 de la Constitució espanyola 

i en l’article 62.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Així, es reconeix que 

l’impuls de l’activitat legislativa pot recaure també en la ciutadania, i no solament 

en el Govern i els membres del Parlament.
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PRESENTAR UNA 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR

2a part

En aquesta part respondrem les preguntes següents:

1.	Sobre quines matèries es pot proposar una llei?

2.	Qui la pot proposar?

3.	Què s’ha de presentar?

4.	Com s’han de recollir les signatures?

5.	Com es cobreixen les despeses de la iniciativa?



ES POT PRESENTAR UNA LLEI SOBRE QUALSEVOL 
TEMA?8

El ventall de matèries és molt ampli, però hi ha algunes limitacions: 

a) Només es poden proposar lleis sobre matèries en què la Generalitat tingui 

competències i el Parlament de Catalunya pugui legislar. És una qüestió 

òbvia i que cal comprovar abans de promoure una iniciativa legislativa 

popular. No tindria cap sentit proposar una llei per regular una matèria en 

què la Generalitat no tingués competència, per exemple, en l’ordenació de 

l’espai aeri.

b) El marc constitucional determina altres limitacions. La Constitució,9 l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya i la Llei de la iniciativa legislativa popular exclouen 

tres grups de matèries: les que l’Estatut reserva a la iniciativa legislativa 

exclusiva dels diputats i diputades, dels grups parlamentaris o del Govern, 	

les dels pressupostos de la Generalitat i les de matèries tributàries.

QUI POT EXERCIR LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR? 

Estem parlant d’una iniciativa ciutadana i, per tant, són les persones individuals 

les úniques que poden impulsar-la. Tot i que poden comptar amb el suport 

d’organitzacions socials, la iniciativa i les signatures són de persones físiques, 

homes i dones que reuneixin els requisits que després s’expliquen. 

Des del punt de vista del funcionament pràctic, cal distingir el paper de la 

Comissió Promotora i el de les persones signatàries.

•	 La Comissió Promotora està formada per les persones que “promouen” la 

iniciativa, i esdevé el motor de la proposta.
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2a part

Només es poden 
proposar lleis sobre 
matèries en què la 
Generalitat tingui 
competències i el 
Parlament de Catalunya 
pugui legislar.

PRESENTAR UNA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR7

7 Per a una visió general del procés, vegeu l’annex 3, pàg. 47.

8 Per a una visió general d’aquesta fase, vegeu l’annex 3, pàg. 48.

9 Segons l’article 87.3 de la Constitució no és procedent la iniciativa legislativa popular en les matèries pròpies de la 
llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional ni en allò que pertany a la prerrogativa de gràcia. D’acord amb 
l’article 1 de la Llei 1/2006, es troben excloses les matèries que l’EAC reserva a la iniciativa exclusiva dels diputats i 
diputades, dels grups parlamentaris o del Govern, dels pressupostos de la Generalitat i de les matèries tributàries.

La Comissió Promotora 
està formada per les 
persones que 
“promouen” la iniciativa, 
i esdevé el motor de la 
proposta.



•	 Les persones signatàries són les que manifesten el seu acord amb la iniciativa, 

mitjançant la seva signatura en el plec establert a aquest efecte. 

Qui pot signar?

Pot “signar” (donar suport) una proposta de llei promoguda per la ciutadania 

qualsevol persona que no estigui privada de drets polítics10 i que: 

a)	 tingui la condició política de català/ana11.

b)	 sense aquest requisit, sigui major de setze anys, estigui inscrita en qualsevol 

municipi català, i que es trobi en alguna de les situacions següents:	

-	 Tenir la nacionalitat espanyola. 	

-	 Ésser ciutadà/ana de qualsevol estat de la Unió Europea, d’Islàndia, de 		

Liechtenstein, Noruega o Suïssa.	

-	 Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa d’estrangeria.

Expliquem-ho una mica més. Pot signar una iniciativa legislativa popular qualsevol 

persona catalana, és a dir: que, tenint nacionalitat espanyola, tingui també més 

de divuit anys i resideixi en algun municipi català, això vol dir que estigui inscrita 

al padró municipal.

També pot signar qualsevol persona de més de setze anys, que tingui la 

nacionalitat espanyola i que estigui empadronada en qualsevol municipi català. 

Aquest apartat és la conseqüència lògica de l’ampliació que fa la Llei 1/2006 

a les persones majors de setze anys que, tot i que no tenen condició política 

de catalanes, perquè encara no poden votar, en canvi sí que poden signar 

qualsevol iniciativa legislativa popular. 

Pel que fa a les persones estrangeres, s’exigeix el requisit que tinguin la 

residència legal a Espanya o siguin nacionals de la Unió Europea, d’Islàndia, 

de Liechtenstein, Noruega o Suïssa.

Per tal que la proposta de 
llei pugui ser debatuda pel 
Parlament, cal el suport 
d’un mínim de 50.000 
signatures.

17

10 Es poden perdre els drets polítics quan una sentència judicial ferma així ho declara i durant el temps que dura la 
pena imposada.

11 Qui té la condició política de català/ana? Qualsevol ciutadà/ana espanyol/a que tingui veïnatge administratiu a 
Catalunya. 
Qui té veïnatge administratiu a Catalunya? Els espanyols i espanyoles majors d’edat, residents a qualsevol dels 
municipis de Catalunya, i que es trobin inscrits al padró municipal.
Tenen també aquesta condició els espanyols i espanyoles residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer 
veïnatge administratiu, i també els seus descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la 
forma que determina la llei.

Les persones signatàries 
són les que manifesten el 
seu acord amb la 
iniciativa, mitjançant la 
seva signatura en el plec 
establert a aquest efecte.



Per tal que la proposta de llei pugui ser debatuda pel Parlament, cal el suport 

d’un mínim de 50.000 signatures.

En definitiva, en aquesta Llei trobem tres novetats destacables respecte de qui 

pot signar, les quals s’adrecen a afavorir-ne l’ús:

•	 Reducció del nombre de signatures

•	 Reducció de l’edat als setze anys

•	 Obertura als residents legals

Qui pot formar part de la Comissió Promotora?

Les mateixes persones que poden signar, tot i que en aquest cas s’exigeix, a 

més, el requisit de tenir més de divuit anys, és a dir tenir la majoria d’edat. 

Tanmateix, hi ha algunes limitacions per tal que aquesta iniciativa no es pugui 

sobreposar a les altres vies d’iniciativa legislativa. En aquest sentit, no poden 

formar part d’aquesta Comissió persones que siguin:

•	 diputats o diputades del Parlament de Catalunya

•	 membres de les corporacions locals

•	 membres de les Corts Generals

•	 membres del Parlament europeu

•	 o les que incorrin en causa d’inelegibilitat o incompatibilitat establerta per 	

als diputats/ades del Parlament de Catalunya.

Què fa la Comissió Promotora?

L’exercici d’aquest dret a proposar lleis requereix d’un seguit d’actuacions, que 

sovint tenen una certa complexitat, que algú ha d’organitzar i dirigir. 

La Comissió Promotora és la responsable de coordinar aquestes actuacions, 

impulsant i dirigint la iniciativa fins que arriba a la seva finalització. També 

representa les persones que donen suport a la iniciativa en totes les fases de 

la tramitació. 

Tot seguit presentem una llista cronològica de les diferents tasques que la 

Comissió Promotora ha de desenvolupar:

•	 Presentar a la Mesa del Parlament la sol·licitud d’admissió a tràmit.
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Per formar part de la 
Comissió Promotora
s’exigeix, a més, el 
requisit de tenir més de 
divuit anys

La Comissió Promotora 
és la responsable de 
coordinar, impulsar i 
dirigir la iniciativa fins que 
arriba a la seva 
finalització. També 
representa les persones 
que donen suport a la 
iniciativa en totes les 
fases de la tramitació.



•	 Elaborar els plecs per recollir les signatures i validar-los davant la Junta 	

Electoral.

•	 Sol·licitar bestreta, si s’escau.

•	 Nomenar les persones que actuaran com a fedatàries,12 per comprovar  les 	

signatures que es recullen.

•	 Recollir les signatures.

•	 Sol·licitar pròrroga del termini de recollida, per raons justificades.

•	 Presentar les signatures recollides perquè s’acreditin com a inscrites en el 		

padró o cens electoral.

•	 Lliurar les signatures acreditades a la Junta Electoral.

•	 Presentar justificació de les despeses.

•	 Presentar al Ple del Parlament el projecte de llei per al seu debat de totalitat13.

•	 Comparèixer davant la comissió parlamentària corresponent, si aquesta així 	

ho acorda.

•	 Presentar el projecte de llei al debat final en el Ple del Parlament.

Totes aquestes tasques s’expliquen amb una mica més de detall en els apartats 

següents.

QUÈ S’HA DE PRESENTAR?

1. Text articulat de la proposta. A més de preparar els continguts i les propostes 

concretes, cal també donar un format determinat al text. Això vol dir que cal 

numerar els apartats de la llei per tal d’estructurar-la en el format típic d’aquestes 

normes. No es pot presentar un text com si fos una ponència o un escrit literari, 

sinó que cal separar per articles els diferents elements de la regulació que es 

proposa mitjançant la iniciativa popular. Cal recordar que els serveis tècnics 

del Parlament poden assessorar els membres de la Comissió Promotora.

19

12 Persona que dóna fe. Que assegura que això que hi ha escrit correspon a la realitat. Hi ha molts fedataris a la nostra 
vida ordinària, per exemple: el secretari de la Junta de Propietaris d’un bloc de pisos dóna fe dels acords presos a la 
Junta o el d’una associació fa el mateix quan certifica els acords de l’assemblea. Les seves manifestacions es 
consideren veritables, llevat que algú pugui demostrar el contrari. Si es demostrés la manca de veracitat, el fedatari/ària 
pot incórrer en el delicte de falsedat documental i ser condemnat a pena de multa, privació de llibertat i/o inhabilitació 
tal com estableixen els articles 390 i següents del Codi penal.

13 D’acord amb l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya, les propostes legislatives són objecte d’un 
debat de totalitat en el Ple sobre la valoració general del text, l’oportunitat, els principis i els criteris que informen la 
proposta i, si han estat presentades, sobre les esmenes a la totalitat. Segons l’article 104 són esmenes a la totalitat 
les que demanen el retorn de la proposta als seus autors o les que presenten un text articulat alternatiu i congruent 
amb l’objecte material de la iniciativa legislativa.

No es pot presentar un 
text com si fos una 
ponència o un escrit 
literari, sinó que cal 
separar per articles els 
diferents elements de la 
regulació que es proposa 
mitjançant la iniciativa 
popular.



2. Memòria justificativa. S’han d’explicar les raons que aconsellen l’aprovació 

de la llei14. Aquest és un document que té un caràcter més explicatiu, més 

polític, on els promotors defineixen els objectius de la seva iniciativa, allò que 

esperen aconseguir amb la llei proposada. Expliquen per què és necessària, 

què en justifica l’elaboració, i si s’escau, els estudis previs en els quals s’han 

basat per arribar a la seva formulació. Igualment, i si això és possible, poden 

indicar el cost previst de l’aplicació de la seva proposta legislativa, en el cas 

d’aprovar-se.  

3. Membres de la Comissió Promotora. Finalment, cal indicar les dades de 

les persones que formen part de la Comissió Promotora15.

COM S’HAN DE RECOLLIR LES SIGNATURES?

Pas previ, control d’admissió per la Mesa del Parlament

Abans de començar a recollir signatures la Mesa del Parlament16 ha d’admetre 

a tràmit la proposta. És a dir, ha de comprovar si la iniciativa que es vol presentar 

reuneix tots els requisits d’admissibilitat, ja que, en cas contrari no es pot 

tramitar. 

Aquest primer control, el fa la Mesa que, en aquesta fase, només ha de 

comprovar si la proposta conté tots els requisits formals: 1. Text articulat. 2. 

Memòria justificativa. 3. Membres de la Comissió Promotora. 

Si falta algun requisit que es pugui esmenar, la Mesa dóna quinze dies a la 

Comissió Promotora per tal d’esmenar el defecte. Si en aquest termini no es 

resol la deficiència o la mancança, el tràmit no continua.

Si la proposta és completa, aleshores la Mesa, en quinze dies, ha de prendre 

una resolució. Aquesta resolució pot ser d’admissió o d’inadmissió.
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La Mesa del Parlament ha 
de comprovar si la 
iniciativa que es vol 
presentar reuneix tots els 
requisits d’admissibilitat

14 Cal recordar que la llei proposada a iniciativa popular ha de ser debatuda i, si escau, aprovada pel Parlament. Per 
això, és important que com més informació i explicacions contingui la proposta més fàcil en resultarà el debat i, 
eventualment, aprovar-la.

15 Vegeu el formulari específic a l’annex 6, pàg. 62.

16 La Mesa del Parlament és l’òrgan rector col·legiat del Parlament i està integrada pel president/a, dos vicepresidents/es 
i quatre secretaris/àries.



Per no admetre la proposta, cal que concorrin algunes de les circumstàncies 

següents: 

•	 Matèria que no és competència de la Generalitat.17

•	 Falten els requisits de presentació (text articulat, memòria, membres de la 		

Comissió Promotora).

•	 És reproducció d’una altra iniciativa popular presentada a la mateixa legislatura.

•	 És una matèria exclosa (per estar reservada exclusivament als grups	

parlamentaris, al Govern o als diputats/ades).

Si no s’admet la sol·licitud, la Comissió Promotora pot presentar recurs d’empara 

davant el Tribunal Constitucional18, ja que afecta l’exercici d’un dret fonamental.

En cas d’admissió, la Mesa notifica l’acord a la Comissió Promotora i s’inicia 

la fase de recollida de signatures. Aquesta ha de completar-se en un termini 

màxim de 120 dies, prorrogable, per causes justificades i prèvia petició de la 

Comissió Promotora a la Mesa del Parlament, per 60 dies més.

Pot succeir que en el moment que la Comissió Promotora presenta la seva 

proposta a la Mesa ja estigui en tràmit parlamentari una altra iniciativa que tracti 

la mateixa matèria. En aquest cas la Mesa ho ha de comunicar a la Comissió 

Promotora que ha de decidir si manté la seva iniciativa o la retira. Si opta per 

mantenir-la, la Mesa n’acorda l’acumulació per tramitar-les conjuntament. 

Recollida de signatures19

Recordem que s’està promovent una iniciativa legislativa popular, és a dir, es 

demana al poder legislatiu (a la cambra de representants) que debati una 

proposta que un grup de persones considera important plantejar, però que ha 

d’afectar el conjunt de la població. Sembla lògic, doncs, establir cauteles i 

garanties, i exigir un mínim de suport ciutadà a la proposta.

21

17 Cal recordar que poden ésser objecte de la iniciativa legislativa popular les matèries sobre les quals la Generalitat 
té reconeguda la seva competència i el Parlament pot legislar, d’acord amb la Constitució espanyola i l’EAC, llevat 
de les matèries que l’EAC reserva a la iniciativa legislativa exclusiva dels diputats i diputades, els grups parlamentaris 
o el Govern, dels pressupostos de la Generalitat i de les matèries tributàries.

18 Aquest recurs serveix per demanar la tutela dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconeguts a la 
secció 1a del capítol segon de la Constitució espanyola. Entre els quals hi ha l’article 23.1 que regula el dret a la 
participació ciutadana.
D’acord amb l’article 81.1 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional les persones físiques o jurídiques, l’interès 
de les quals les legitimi per comparèixer en els processos constitucionals, com a parts actores o coadjuvants, han 
de conferir la seva representació a un procurador i actuar sota la direcció del lletrat. Poden comparèixer per elles 
mateixes, per defensar drets o interessos propis, les persones que tinguin títol de llicenciat en dret, encara que no 
exerceixin la professió de procurador o d’advocat.

19 Per a una visió general d’aquesta fase, vegeu l’annex 6, pàg. 65.



Per acreditar aquest suport ciutadà són necessàries 50.000 signatures, que no 

es poden recollir de qualsevol manera. Cal seguir uns procediments que permetin 

garantir-ne la veracitat ja que, en cas contrari, fàcilment es podrien produir 

actuacions fraudulentes.

Requisits que garanteixen la validesa de  les signatures

N’hi ha de tres tipus:

1. Els plecs de signatures han de ser validats

Els plecs de signatures han de ser segellats i numerats per la Junta Electoral20 

i han de contenir el text íntegre de la llei que es proposa, de manera que no 

es pugui separar del lloc on es recull la signatura. L’objectiu és evitar la picaresca 

i el frau.

Els plecs també han de permetre identificar clarament la persona que signa. 

Així, els plecs han de contenir espais per poder fer constar el nom i cognoms, 

el número del document acreditatiu de la seva identitat (DNI, passaport, targeta 

d’estranger) i el domicili.

La Junta Electoral té dos dies per numerar i segellar els plecs des de la data 

en què se li lliuren. 

La Comissió Promotora pot demanar a la Junta Electoral poder presentar els 

plecs en grups de plecs successius, comptant el termini de dos dies a partir 

de cada presentació.21

2. Recollida i verificació de les signatures

Cada persona dóna suport a la proposta de manera personal i lliure, i ha de 

demostrar-ho mitjançant la seva signatura. La manifestació de suport que 

significa signar en el plec corresponent, s’ha de fer davant d’una persona que 

certifiqui la veracitat d’aquest acte.
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Els plecs també han de 
permetre identificar 
clarament la persona que 
signa. Així, els plecs han 
de contenir espais per 
poder fer constar el nom 
i cognoms, el número del 
document acreditatiu de 
la seva identitat (DNI, 
passaport, targeta 
d’estranger) i el domicili.

20 La disposició transitòria primera preveu la constitució d’una comissió de control que ha de fer les funcions de la 
Junta Electoral fins que s’aprovi la llei electoral de Catalunya.

21 Imaginem que es fa curt en la previsió inicial, o que es necessiten de manera urgent un determinat nombre de plecs 
per a un acte organitzat en el qual es preveu una massiva assistència de públic. En aquest cas es poden sol·licitar 
nous “segellats” de plecs. Cal tenir en compte que el termini de 120 dies per recollir les 50.000 signatures mínimes 
comença a comptar a partir del primer plec segellat.

Cada persona dóna 
suport a la proposta de 
manera personal i lliure, i 
ha de demostrar-lo 
mitjançant la seva 
signatura.

Per acreditar aquest 
suport ciutadà són 
necessàries 50.000 
signatures, que no es 
poden recollir de 
qualsevol manera. Cal 
seguir uns procediments 
que permetin garantir-ne 
la veracitat ja que, en cas 
contrari, fàcilment es 
podrien produir 
actuacions fraudulentes.



Qui pot verificar l’autenticitat d’aquestes signatures? Qualsevol notari/ària, 

secretari/ària municipal o secretari/ària judicial o les persones fedatàries22

nomenats per la Comissió Promotora.

Els “fedataris/àries” de la Comissió Promotora. En la pràctica, pot resultar 

complicat que les persones signin davant d’aquests funcionaris públics. Per 

això, la llei permet a la Comissió Promotora nomenar unes persones que realitzen 

aquesta funció de “donar fe”, d’acreditar l’autenticitat de les dades de la persona 

que signa.

Aquestes persones fedatàries (que donen fe) han de jurar o prometre davant 

la Junta Electoral que compliran fidelment la seva funció verificadora. Cal anar 

en compte perquè el Codi penal castiga la falsedat documental amb penes 

privatives de llibertat.

Aquestes signatures, recordem-ho, s’han de recollir en un termini màxim de 

120 dies des que la Mesa admet a tràmit la sol·licitud, sempre que no es 

concedeixi la pròrroga de 60 dies, que es pot sol·licitar per causes justificades. 

3. L’acreditació de la inscripció al padró municipal o al cens electoral

Ja estan recollides les signatures. Ja n’hi ha 50.000 o més i es disposa d’un 

determinat nombre de plecs que les contenen. 

Ara, cal fer un altre pas per garantir el compliment de les exigències legals. Cal 

demostrar que totes les persones que han signat tenen la capacitat per fer-ho, 

és a dir, que reuneixen els requisits indicats a l’article 2 de la Llei 1/2006.  

Aquesta comprovació es fa mitjançant la verificació de la seva inscripció al 

padró municipal o al cens electoral.

Aquesta tasca només la pot fer personal funcionari públic: 

a)	 Les persones titulars de les secretaries municipals respecte de les persones 

empadronades al seu municipi. 

b)	Els òrgans responsables del cens electoral, quan es tracta de signatures de 

persones majors de divuit anys (les de setze i disset no estan inscrites al 

cens electoral, encara no poden votar). El cens electoral està organitzat per 

províncies i municipis.

23

22 Vegeu la definició de fedatari/ària en la nota 12.

Les persones fedatàries 
(que donen fe) han de 
jurar o prometre davant 
la Junta Electoral que 
compliran fidelment la 
seva funció verificadora. 
Cal anar en compte 
perquè el Codi penal 
castiga la falsedat 
documental amb penes 
privatives de llibertat.

Cal demostrar que totes 
les persones que han 
signat tenen la capacitat 
per fer-ho, és a dir, que 
reuneixen els requisits 
indicats a l’article 2 de la 
Llei 1/2006.



c) Les persones responsables de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

En la fase de recollida de signatures és important tenir en compte quin d’aquests 

mitjans utilitzarà la Comissió Promotora per acreditar-les. Si fa servir la secretaria 

municipal, cal que els plecs estiguin ordenats per municipis. Si ho presenta a 

l’Oficina del Cens Electoral, cal disposar els plecs per províncies.

Lliurament de les signatures a la Junta Electoral23

Els plecs amb les signatures recollides, degudament acreditades pels organismes 

indicats anteriorment, s’han de lliurar a la Junta Electoral dins els set dies hàbils 

posteriors al termini màxim de 120 dies (o de la pròrroga de 60, si s’ha concedit).

La Junta Electoral fa la darrera comprovació i fa el recompte en un acte públic 

al qual han d’ésser citades les persones representants de la Comissió Promotora.

La Junta Electoral declara nul·les les signatures que no reuneixen els requisits 

establerts a la Llei, les quals no es computen. Si, després de fer aquesta 

comprovació i descomptant les signatures invàlides, el nombre de les recollides 

és igual o superior a 50.000, ho comunica a la Mesa del Parlament, li tramet 

els plecs de signatures i els certificats i li ha d’indicar el nombre total de les 

considerades vàlides.

Control del procediment per la Junta Electoral24 

Qualsevol problema que pugui sorgir durant el procés de recollida de signatures 

s’ha de comunicar a la Junta Electoral, la qual té la competència per interpretar 

i decidir sobre els assumptes que, relacionats amb aquest tema, se li plantegin.
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La Junta Electoral fa la 
darrera comprovació i fa 
el recompte en un acte 
públic al qual han d’ésser 
citades les persones 
representants de la 
Comissió Promotora.

23 Cal recordar que mentre no s’aprovi la llei electoral catalana, aquestes funcions les fa una comissió de control, la 
composició de la qual està indicada a la disposició transitòria primera de la Llei 1/2006.

24 Veure nota anterior.



COM ES COBREIXEN LES DESPESES DERIVADES DE 
LA TRAMITACIÓ DE LA PROPOSTA?

Les despeses produïdes per raó de la recollida de signatures són subvencionables 

a càrrec del pressupost del Parlament. Si la iniciativa s’admet a tràmit i es recull 

el mínim de signatures, es pot indemnitzar la Comissió Promotora amb 0,64 D 

per signatura, amb un màxim de 40.000 D.25

Per tenir dret a aquesta indemnització cal justificar les despeses: impremta, 

publicitat, desplaçaments, organització d’actes i similars. Cal conservar totes 

les factures acreditatives, tot i que la Llei permet que fins al 10% de la despesa 

es consideri acreditada sense necessitat de justificació. La intenció de determinar 

aquest percentatge és cobrir aquelles despeses de difícil justificació com, per 

exemple, l’ús del vehicle propi en la campanya de recollida de signatures. 

També és possible sol·licitar una bestreta abans d’iniciar la recollida de signatures, 

per tal de fer front a les primeres despeses. Aquesta quantitat no pot ser superior 

a 3.000 D, s’ha de sol·licitar a la Mesa i se n’ha de justificar la necessitat. 

Després, com la resta de diners que es puguin rebre, cal justificar-ne la despesa.

Les persones membres de la Comissió Promotora són responsables de la gestió 

i la justificació d’aquestes indemnitzacions i poden ser objecte d’expedient 

sancionador en cas d’incompliment de la normativa d’aplicació.

25

25 Segons la llei de la ILP el Parlament pot revisar periòdicament aquestes quantitats.

Si la iniciativa s’admet a 
tràmit i es recull el mínim 
de signatures, es pot 
indemnitzar la Comissió 
Promotora amb 0,64 E 

per signatura, amb un 
màxim de 40.000 E.

És possible sol·licitar una 
bestreta abans d’iniciar la 
recollida de signatures, 
per tal de fer front a les 
primeres despeses.



TRAMITACIÓ 
PARLAMENTÀRIA

3a part

En aquesta trobarem:

1.	Breu resum dels diferents moments d’admissió a tràmit

2.	Primera decisió del Ple del Parlament. El debat de totalitat

3.	Tramitació en la Comissió Parlamentària

4.	Debat final en el Ple

5.	Promulgació i publicació i de la Llei

6.	Com pot seguir el procés la Comissió Promotora

7.	Drets d’informació i reclamació de la Comissió Promotora

8.	Supòsit de dissolució del Parlament amb una ILP en tràmit



Una vegada s’ha recollit el mínim de 50.000 signatures vàlides, podem dir que 

la iniciativa ha rebut el suport suficient de la ciutadania, de manera que mereix 

l’atenció del Parlament.

A partir d’aquest moment la proposició de llei segueix la mateixa tramitació 

que qualsevol altra proposició o projecte de llei27. Aquest apartat és rellevant 

ja que aquesta llei i el Reglament del Parlament de Catalunya incorporen algunes 

novetats respecte del paper de la Comissió Promotora: 

a)	 La Comissió Promotora és la titular de la iniciativa i pot decidir, fins i tot, 	

retirar-la, si ho considera convenient.

b)	Representants de la Comissió Promotora presenten la proposta al Ple del 	

Parlament i n’expliquen directament el contingut  i les causes que la justifiquen.

A continuació detallarem aquestes fases.

1.	Breu resum dels diferents moments d’admissió a tràmit

2.	Primera decisió del Ple del Parlament. El debat de totalitat

3. Tramitació en la Comissió Parlamentària

4. Debat final en el Ple

5.	Promulgació i publicació de la Llei

6. Com pot seguir el procés la Comissió Promotora

7. Drets d’informació i reclamació de la Comissió Promotora

8. Supòsit de dissolució del Parlament amb una ILP en tràmit

BREU RESUM DELS DIFERENTS MOMENTS 
D’ADMISSIÓ A TRÀMIT

Primer moment. A l’inici, admissió a tràmit per la Mesa 
del Parlament

La primera vegada que hem parlat d’admissió a tràmit és a l’inici, quan la 

Comissió Promotora presenta la proposició de llei al Registre del Parlament. 

En aquest cas, i com hem comentat, la funció de la Mesa és comprovar que 

la iniciativa compleix els requisits d’admissibilitat.

LA
 IN

IC
IA

TI
VA

 L
E

G
IS

LA
TI

VA
 P

O
P

U
LA

R
2

8
TR

A
M

IT
A

C
IÓ

 P
A

R
LA

M
E

N
TÀ

R
IA

3a part
TRAMITACIÓ 
PARLAMENTÀRIA26

26 Per a una visió general d’aquesta fase, vegeu l’annex 3, pàg. 48.

27 Els projectes de llei són les iniciatives legislatives proposades pel Govern. Les proposicions de llei són aquelles 
iniciatives promogudes pels altres actors: diputats i diputades, grups parlamentaris, els consells comarcals, i la iniciativa 
popular amb un mínim de 50.000 signatures.



Segon moment. Admissió com a proposició de llei

Un segon moment important de la tramitació té lloc una vegada s’han recollit 

les signatures i la Junta Electoral (o Comissió de Control) les lliura a la Mesa 

del Parlament. És aleshores quan la iniciativa s’admet com a proposició de llei 

i comença a ser tramitada pel procediment legislatiu comú propi de qualsevol 

altra llei. És a dir, en el moment en què la Mesa rep les signatures de suport, 

la proposta entra en la mateixa dinàmica parlamentària que la promoguda a 

iniciativa del Govern o de qualsevol altre membre del Parlament.

Tercer moment. Debat de totalitat. Control pel Ple del 
Parlament 

En aquest últim moment la proposició de llei sorgida de la iniciativa legislativa 

popular té el primer contacte amb el Ple del Parlament. Això es produeix en el 

debat de totalitat que detallem a l’apartat següent.

PRIMERA DECISIÓ DEL PLE DEL PARLAMENT.
EL DEBAT DE TOTALITAT

Aquest debat consisteix en la presentació a la cambra del text proposat per tal 

que els diferents grups parlamentaris es posicionin sobre si el tema i la seva 

regulació inicial han de ser tractats com una possible llei. Del seu resultat depèn 

que en continuï la tramitació en el Parlament o que acabi el seu camí. 

És un debat de totalitat perquè es fa sobre la totalitat del text –no per articles 

o punts concrets– i és la majoria de la cambra que ha d’admetre la seva 

continuació en el tràmit parlamentari.

El tràmit en el Ple del Parlament té quatre fases:

Publicació de la proposició de llei al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya

Una vegada les signatures han estat lliurades per la Junta Electoral a la Mesa 

del Parlament, aquesta n’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Parlament 

de Catalunya (BOPC).

El debat de totalitat 
consisteix en la 
presentació a la cambra 
del text proposat per tal 
que els diferents grups 
parlamentaris es 
posicionin sobre si el 
tema i la seva regulació 
inicial han de ser tractats 
com una possible llei.

29



Designació de la Comissió Parlamentària28

En funció de la matèria objecte de regulació per la iniciativa popular, la Mesa, 

després d’escoltar la Junta de Portaveus29, designa la Comissió o comissions 

que han de tramitar la proposició de llei. 

Obertura del període d’esmenes a la totalitat

Un cop publicada la designació de la Comissió (o comissions) corresponent 

s’obre el període d’esmenes al text proposat per tal que els diputats i diputades30 

i grups parlamentaris, durant deu dies, puguin fer les que considerin convenients.

Les esmenes només poden ser a la totalitat, és a dir, demanar el retorn de la 

iniciativa a qui l’ha proposada o proposar un text complet alternatiu.

Les esmenes només les poden presentar els grups parlamentaris perquè seria 

incongruent que la Comissió Promotora presentés esmenes a la totalitat a la 

seva proposta.

El debat de totalitat

L’objecte del debat de totalitat és la valoració general del text, l’oportunitat, els 

principis i els criteris que informen la proposta i, si han estat presentades, les 

esmenes a la totalitat.

Pel que fa al seu funcionament, el debat s’inicia amb la intervenció d’una 

persona representant de la Comissió Promotora, que disposa d’un màxim de 

quinze minuts per presentar la iniciativa. Aquest moment és molt important 

perquè visualitza la relació del Parlament amb la ciutadania. La representació 

de les 50.000 signatures o més, explica als representants legítims del poble 

català els motius que justifiquen l’aprovació de la llei que proposen.
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28 Els diputats i diputades s’integren en diferents comissions parlamentàries creades en funció d’àmbits temàtics 
d’actuació.

29 La Junta de Portaveus està formada pels portaveus de cada grup parlamentari i la presideix el president o presidenta 
del Parlament. Assisteixen també a les sessions de la Junta, un dels secretaris o secretàries del Parlament i el secretari 
o secretària general, o el lletrat o lletrada que el substitueix. També hi poden prendre part la resta dels membres de 
la Mesa, una persona representant del Govern i, acompanyant el portaveu o la portaveu o qui el substitueix, un membre 
més per cada grup parlamentari. Així mateix, hi pot ésser requerida l’assistència del president o presidenta de cada 
una de les comissions parlamentàries.

30 Un diputat o diputada amb la signatura de quatre membres més del Parlament (article 104.1 del Reglament del 
Parlament).

Una persona representant 
de la Comissió Promotora 
intervé en el Ple durant un 
màxim de quinze minuts 
per presentar la iniciativa. 

Aquest moment és molt 
important perquè 
visualitza la relació del 
Parlament amb la 
ciutadania.

La representació de les 
50.000 signatures o més, 
explica als representants 
legítims del poble 
català els motius que 
justifiquen l’aprovació de 
la llei que proposen.



Després d’aquesta presentació es fa el debat de les esmenes a la totalitat, 

si n’hi ha, mitjançant un torn a favor i un altre en contra de quinze minuts. En 

aquest moment, els grups parlamentaris que no han presentat esmenes i que 

encara no han intervingut es posicionen respecte de la proposta. 

Finalment, i en el cas que s’haguessin debatut esmenes, es du a terme  la 

votació. Se sotmeten a votació les esmenes a la totalitat i es decideix si la 

proposta continua la seva tramitació. Si el Ple la rebutja es retorna als seus 

promotors/ores. Si l’admet, se’n continua la tramitació.

En el supòsit que no s’haguessin presentat esmenes, el president del Parlament 

manifesta que continua la seva tramitació.

TRAMITACIÓ EN LA COMISSIÓ PARLAMENTÀRIA

Si després del debat de totalitat es pren l’acord de continuar la tramitació, la 

Comissió Parlamentària designada s’encarrega d’ordenar els treballs previs a 

la votació definitiva en el Ple. Vegem, tot seguit, quins passos se segueixen.

Compareixença d’organitzacions socials

Una vegada ha tingut lloc el debat de totalitat i s’ha donat llum verda a la trami-

tació de la proposició de llei, els grups parlamentaris poden proposar a la 

Comissió Parlamentària la compareixença d’organitzacions i grups socials 

interessats. La Comissió Promotora es pot considerar com a  interessada. La 

seva crida a comparèixer és facultativa, és a dir, que es pot fer si algun grup 

parlamentari la demana, però no és obligatori convocar-la.

La compareixença de l’organització o del grup té lloc sempre que la Comissió 

Parlamentària així ho acordi. Aquesta compareixença es fa al mateix Parlament 

davant de la Comissió i consisteix en una explicació per part de qui compareix 

respecte de la proposta de llei que s’està tramitant.

Les sessions de les comissions parlamentàries són públiques i també ho són 

aquestes compareixences, així que la Comissió Promotora pot seguir presen-

cialment les opinions i aportacions que puguin fer els grups i les organitzacions 

que puguin ser cridats a comparèixer.31

Els grups parlamentaris 
poden proposar a la 
Comissió Parlamentària 
la compareixença 
d’organitzacions i grups 
socials interessats.

31

31 Per conèixer l’agenda de la Comissió Parlamentària i les convocatòries de les compareixences cal estar amatent 
a la pàgina web del Parlament: www.parlament-cat.net.

Les sessions de les 
comissions 
parlamentàries són 
públiques i també ho són 
aquestes 
compareixences, així que 
la Comissió Promotora 
pot seguir presen-
cialment les opinions i 
aportacions que puguin 
fer els grups i les 
organitzacions que 
puguin ser cridats a 
comparèixer



Presentació d’esmenes a l’articulat

Un cop realitzades les compareixences o un cop acabat el termini per sol·licitar-

les sense que ningú no les hagi demanades, els diputats/ades i grups 

parlamentaris tenen quinze dies per proposar esmenes a l’articulat mitjançant 

escrit adreçat a la Mesa de la Comissió.

Les esmenes poden ser de supressió, de modificació o d’addició, segons 

proposin l’eliminació, la modificació o la inclusió d’alguna part. En cas de 

modificació o addició, l’esmena ha de contenir el text alternatiu pel qual es vol 

substituir o incloure.

També poden haver-hi esmenes de millora formal, d’acord amb les normes de 

tècnica legislativa, és a dir, per millorar la redacció i la presentació de la llei.

La Comissió Promotora tampoc no pot presentar esmenes en aquest tràmit, 

perquè s’entén que manté el seu projecte inicial.

Nomenament de la Ponència de la llei. Redacció de 
l’informe

La Comissió Parlamentària, un cop finalitzat el termini de presentació d’esmenes 

a l’articulat, encarrega un informe a una ponència formada per un membre de 

la Comissió en representació de cada grup parlamentari. També pot nomenar 

una persona sola, però en aquest cas necessita l’acord de les tres cinquenes 

parts de la Comissió.

La Ponència pot recomanar l’adopció d’esmenes i pot proposar esmenes 

transaccionals entre les ja presentades i el text inicial. És a dir, pot intentar 

l’elaboració d’un text diferent al redactat inicial, que reculli algunes de les 

propostes presentades a les esmenes i permeti el seu consens. La Ponència 

nomena un relator/a responsable de coordinar-ne els treballs i, finalment, de 

signar l’informe i fer les funcions de portaveu dels treballs de la Comissió davant 

el Ple.

En síntesi, l’activitat de la Ponència es pot resumir en: a) Recomanar l’aprovació 

d’esmenes, b) Recomanar esmenes transaccionals i c) Proposar noves esmenes, 

en aquest cas, per unanimitat dels seus membres. 

La feina realitzada per la Ponència es concreta en un informe que es publica 

al BOPC.
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Les esmenes poden ser 
de supressió, de 
modificació o d’addició, 
segons proposin 
l’eliminació, la 
modificació o la inclusió 
d’alguna part. En cas de 
modificació o addició, 
l’esmena ha de contenir 
el text alternatiu pel qual 
es vol substituir o 
incloure.



Dictamen de la Comissió Legislativa

A partir de l’informe de la Ponència, la Comissió debat sobre el contingut de 

la proposició de llei i es voten, article per article, l’articulat i les esmenes. Es 

poden aprovar esmenes ja presentades, esmenes transaccionals i noves 

esmenes per tal d’assolir el màxim acord possible.

El resultat d’aquest debat és el Dictamen de la Comissió, que serveix de base 

per al debat final en el Ple. Els grups parlamentaris que dissenteixin dels acords 

de la Comissió poden formular vots particulars i reservar-se esmenes, que no 

els han estat admeses, per formular-les directament al Ple.

El Dictamen es publica al BOPC i s’ha de trametre, específicament, als promotors 

de la iniciativa legislativa popular.

DEBAT FINAL EN EL PLE

Un cop realitzats tots aquests tràmits, arriba el text del Dictamen de la Comissió 

Parlamentària al Ple, amb els vots particulars i les esmenes, si n’hi ha, que els 

grups parlamentaris s’han reservat per a aquest últim moment, i es du a terme 

el debat final.

S’inicia el debat amb la presentació de la proposta que poden fer els representants 

de la Comissió Promotora. El Reglament del Parlament diu que el debat pot 

començar amb una intervenció dels proposants de la llei, però no obliga 

necessàriament a començar amb aquesta intervenció. Això, depèn de la voluntat 

de la Comissió Promotora. La presentació, en cas de fer-se, no pot allargar-

se més de quinze minuts.

Després d’aquesta intervenció introductòria, el relator/a de la Ponència pot 

presentar durant deu minuts els treballs desenvolupats a la Comissió. 

A continuació els grups parlamentaris defensen les seves esmenes, fixen la 

seva posició respecte del text i es fa la votació final que determinarà si la llei 

s’aprova o no.

Fins abans de fer-se la votació, la Comissió Promotora pot dirigir-se a la Mesa 

del Parlament per demanar la retirada de la proposta. En el cas que es retiri la 

proposta, no es vota i finalitza el procediment.

El text resultant de la sessió es publica al BOPC i la transcripció literal es publica 

al Diari de Sessions del Parlament.

El debat final en el Ple 
s’inicia amb la 
presentació de la 
proposta que poden fer 
els representants de la 
Comissió Promotora.
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Els grups parlamentaris 
defensen les seves 
esmenes, fixen la seva 
posició respecte del text 
i es fa la votació final que 
determinarà si la llei 
s’aprova o no.



PROMULGACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA LLEI

Ara ha de ser promulgada pel president de la Generalitat i publicada en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el Butlletí Oficial de l’Estat 

(BOE), per tal que pugui desplegar la seva eficàcia.

Com totes les lleis, un cop aprovada té el mateix rang, valor i força que qualsevol 

altra llei. L’única diferència ha estat el seu origen.

COM POT SEGUIR EL PROCÉS LA COMISSIÓ 
PROMOTORA?

Al llarg del tràmit parlamentari, la Comissió Promotora té diferents maneres de 

seguir el procés que pot durar alguns mesos.

La presentació en el Ple, per a la seva admissió a tràmit .  En aquest moment 

la Comissió Promotora evidencia la voluntat de defensar el text i el presenta 

davant els diputats i diputades. 

Compareixences d’organitzacions socials. La Comissió Promotora pot seguir, 

presencialment, les opinions i aportacions de les diferents organitzacions que 

han estat cridades a comparèixer davant la Comissió Parlamentària.

Publicació de l’Informe de la Ponència. L’Informe permet tenir coneixement 

del contingut dels debats en el si de la Comissió, quin tipus d’esmenes s’estan 

presentant i quin contingut de la proposició inicial podria resultar modificat. 

Aquest Informe es publica al BOPC i no es notifica a la Comissió Promotora, 

raó per la qual cal mantenir una certa diligència i atenció per estar al corrent 

de la tramitació.

Notificació del Dictamen de la Comissió Parlamentària. Com s’ha dit, el 

Dictamen d’aquesta Comissió, que inclou el text que es presentarà al debat 

final del Parlament, ha de ser notificat a la Comissió Promotora. Així, si no s’ha 

accedit a l’Informe de la Ponència, aquest és el moment en què es pot conèixer 

el contingut exacte que es plantejarà a debat.

Retirada de la proposta. Si el text que es vol sotmetre a debat final en el Ple 

del Parlament no s’ajusta a la proposta que, recordem-ho, ha tingut el suport 

d’un mínim de 50.000 signatures, la Comissió Promotora pot demanar-ne la 

retirada, abans que el Ple el voti. És a dir, fins a aquest ultimíssim moment,
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durant la celebració del Ple, just abans de començar la votació, la Comissió 

Promotora pot demanar la retirada de la seva proposta ja que, encara en manté 

la titularitat.

Es tracta de garantir la titularitat de la iniciativa i el seu control. Des del primer 

moment és una iniciativa popular que ha de ser sotmesa al debat parlamentari. 

Tanmateix, si fruit d’aquest debat es produeix un resultat sensiblement diferent 

a la proposta inicial, es permet als seus promotors poder retirar-la abans que 

passi a la votació final en el Ple.

DRETS D’INFORMACIÓ I RECLAMACIÓ DE LA COMISSIÓ 
PROMOTORA

Si la Comissió Promotora no té informació dels tràmits o considera que van 

massa lents, en qualsevol moment pot presentar a la Mesa del Parlament 

propostes o queixes relatives a la tramitació de la iniciativa.

La Mesa, després d’escoltar la Junta de Portaveus, ha de respondre a la 

Comissió en un termini màxim de quinze dies.

QUÈ PASSA SI ES DISSOL EL PARLAMENT I LA 
INICIATIVA ESTÀ EN TRÀMIT?

Sigui quin sigui el moment en què es trobi la tramitació de la iniciativa legislativa 

popular, si ha estat admesa inicialment per la Mesa, la proposta no decau per 

la dissolució del Parlament, sinó que es trasllada a la legislatura següent.

En aquest cas, la iniciativa continua en el mateix tràmit en què es trobava abans 

de la dissolució del Parlament. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta 

de Portaveus, acorda en quin tràmit s’ha de reprendre el procediment legislatiu.
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1. COMPARATIVA ENTRE LA LLEI DE 1995 I LA DE 2006
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4a part
ANNEXOS

El Govern en sis mesos ha de proposar un llei per 
regular el dret d’iniciativa en l’àmbit local.

Legitimació Majors de 18 anys inscrits al cens 
electoral.

Majors de 16 anys empadronats
a qualsevol municipi català, ciutadanes i ciutadans 
de la Unió Europea, de Noruega, d’Islàndia, de 
Liechtenstein i de Suïssa, així com persones d’altres 
països amb residència legal a Catalunya.

Objecte Matèries excloses: reserva de llei a favor 
del Govern.
Naturalesa tributària o financera 34.2 i 
3 de l’EAC (sol·licitud al Govern central 
de projecte llei, elaboració de 
proposicions de llei pel Congrés).
Planificació general de l’activitat 
econòmica de la Generalitat.

Les que no siguin de competència del Parlament.
Les que no estiguin reservades per l’Estatut a la 
competència exclusiva del Govern o dels diputats 
i diputades del Parlament.
Les de naturalesa tributària o els pressupostos de 
la Generalitat.

Nombre de 
signatures 65.000 50.000

Termini 90 dies (prorrogables per raons 
justificades a 60 més). S’inclou dins el 
termini el temps que les signatures es 
troben a l’òrgan competent per a la seva 
certificació.

120 dies (prorrogables per raons justificades a 60 
més). No es computen els períodes en què les 
signatures estan pendents de que l’òrgan competent 
emeti el certificat.

Acreditació de 
signatures

Oficines del cens electoral. Oficines del cens electoral, secretaris/àries 
municipals, i també l’Institut d’Estadística Catalunya.

Tramitació 
parlamentària

Presa en consideració per la cambra. 
Si s’admet, passa a la comissió 
parlamentària corresponent.
No hi ha termini màxim fixat per a la 
incorporació a l’ordre del dia del Ple.

Remet al Reglament del Parlament de Catalunya, 
el qual permet una major incidència dels proposants 
de lleis en la seva tramitació. Representants de la 
Comissió Promotora presenten la seva proposta 
al Ple del Parlament.

Presència de 
la Comissió 
Promotora

A partir del moment que es lliuren 
les signatures no té cap 
intervenció.

Tot i la remissió al Reglament del Parlament, s’indica 
la possibilitat que la Comissió Promotora pugui ser 
present a les diferents fases del tràmit parlamentari 
i pugui retirar la proposta si es vulnera el seu 
contingut essencial.

Indemnització 
per despeses

18.000 D màxim per a despeses 
justificades.
No hi ha possibilitat de demanar 
bestretes.

Màxim de 0,64 D per signatura per a despeses 
justificades amb un límit de 40.000D. Es considera 
acreditat el 10% del total de la despesa per difícil 
justificació.
Possibilitat de demanar una bestreta màxima de 
3.000 D.

Suport tècnic Cap referència El cos tècnic del Parlament pot assessorar per 
facilitar el compliment dels requisits formals.

Signatura 
electrònica Cap referència El Govern ha d’adequar la signatura electrònica 

per utilitzar-la en aquest procediment.

Regulació a 
l’àmbit local Cap referència

Llei 1995 Llei 2006
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2. LLEI 1/2006, DE 16 DE FEBRER, DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR
(DOGC núm. 4579 - 23/02/2006) 

Preàmbul
La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular 
s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació que estableixen la Constitució espanyola, l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la legislació de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.

L’entramat institucional de la nostra societat s’ha anat consolidant des de la recuperació de la democràcia prenent 
com a base l’elecció democràtica dels representants dels ciutadans per sufragi universal, lliure i directe en eleccions 
periòdiques, tal com assenyala l’article 23 de la Constitució.

No obstant això, la participació en aquestes eleccions no exhaureix les possibilitats d’implicació directa dels 
ciutadans en la gestió dels afers públics.

La Generalitat, els ajuntaments i altres administracions i institucions han desenvolupat diversos projectes i iniciatives 
per acostar les actuacions públiques als ciutadans i per garantir llur participació tant en les fases de disseny com 
en les d’execució.

En l’àmbit legislatiu, l’article 87.3 de la Constitució i l’article 32.6 de l’Estatut d’autonomia preveuen la iniciativa 
popular per a la presentació de proposicions de llei, de manera que l’impuls de l’activitat legislativa pugui recaure 
també en els ciutadans, i no solament en el Govern i el mateix Parlament.

La iniciativa legislativa popular consisteix en una proposta legislativa en què els proponents no tenen cap mena 
de poder decisori, però que permet completar la integració d’interessos que té lloc en el Parlament de Catalunya 
per mitjà de la irrupció en la discussió política de temes que, tot i ésser d’interès per a un sector de la població, 
potser no han estat plantejats per les forces polítiques parlamentàries.

D’acord amb aquestes previsions i atès el compromís polític dels grups parlamentaris representats a la cambra 
catalana, hom impulsà i aprovà la Llei 2/1995, del 23 de març, de la iniciativa legislativa popular. Nogensmenys, 
la voluntat d’acostar més l’acció pública als ciutadans no queda prou reflectida en la dita llei, raó per la qual cal 
posar-la al dia, millorar-la i modificar-la formulant una nova llei.

S’han tingut en compte l’experiència acumulada durant la vigència de la Llei 2/1995, els processos de debat ciutadà 
sobre aquesta figura, promoguts pel Govern, i les consultes a algunes entitats impulsores, que han fet aportacions 
que han de permetre una millora legislativa substancial.

Per tot això, aquesta nova proposta d’iniciativa legislativa popular recull la voluntat de promoure la més àmplia 
participació ciutadana en els processos d’elaboració de les lleis i pretén afavorir l’accés i l’ús d’aquesta institució.
D’acord amb el mandat dels articles 9.2 de la Constitució i 8.2 de l’Estatut d’autonomia, correspon a la Generalitat 
"facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”. L’article 32.6 de 
l’Estatut estableix, a més, que una llei ha de regular la iniciativa popular. Aquesta llei ha d’ésser una de les peces 
fonamentals que han d’ajudar a dur a terme la tasca de facilitar la participació ciutadana.

El capítol I fa referència a l’objecte i l’exercici de la iniciativa legislativa popular. D’una banda, s’eixampla el ventall 
de persones que poden donar suport a la iniciativa amb les persones que tenen entre setze i divuit anys, d’acord 
amb la importància que la joventut té en la construcció de la convivència i en el futur de la societat catalana. D’altra 
banda, se sostrauen de la possibilitat d’ésser objecte de la iniciativa legislativa popular les matèries que l’Estatut



d’autonomia atribueix singularment al Parlament o al Govern. A més, es regula el paper de la Comissió Promotora 
com a representant de les persones signants. Cal destacar, així mateix, que es rebaixa el nombre de signatures 
exigides a 50.000, amb la voluntat de fer més utilitzable aquesta eina de participació ciutadana en els afers públics.

El capítol II fa referència a la fase prèvia a la recollida de signatures. Es regulen els requisits formals, l’examen 
d’admissibilitat per la Mesa del Parlament, el control del procés i els recursos possibles. El capítol III regula la 
recollida de signatures, els plecs en què s’han de recollir i el procés d’autenticació i acreditació. Cal destacar 
l’ampliació del termini a 120 dies i la possibilitat de prorrogar-lo per causes justificades. Es dóna així més flexibilitat 
a la tasca de la Comissió Promotora en aquesta fase de la seva actuació.

D’altra banda, tenint en compte l’ampliació de la consideració de persones legitimades a les persones que tenen 
entre setze i divuit anys, s’habiliten les secretaries municipals per a acomplir la tasca d’acreditar que les dites 
persones estan inscrites en el padró, tasca que també poden acomplir l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’òrgan 
responsable del cens electoral a cada circumscripció.

El capítol IV, que fa referència a la tramitació parlamentària, remet genèricament als preceptes del Reglament del 
Parlament que regulen el procediment legislatiu, sens perjudici de les especialitats que especifica aquesta llei.

El capítol V regula la indemnització per les despeses ocasionades amb motiu de la presentació de la proposició 
de llei i permet que en determinades ocasions s’atorgui una bestreta si se’n justifica la necessitat.

Les disposicions addicionals estableixen que el Govern ha de dictar les instruccions pertinents per a la utilització 
de la signatura electrònica i que, pel que fa a les resolucions i a les notificacions corresponents, s’ha d’aplicar la 
legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. Les disposicions 
transitòries regulen la composició de la Comissió de Control fins que s’aprovi la llei electoral de Catalunya i es 
constitueixi la Junta Electoral. La disposició derogatòria deroga la Llei 2/1995. La disposició final primera conté 
un mandat al Govern perquè adeqüi la iniciativa legislativa popular a l’àmbit local, per tal d’afavorir la proposta 
ciutadana per a l’elaboració de disposicions de caràcter general, atès que els ens locals no tenen potestat legislativa. 
La disposició final segona autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquesta llei. 

Capítol I
Objecte i exercici de la iniciativa legislativa popular

Article 1
Objecte de la iniciativa legislativa popular

Poden ésser objecte de la iniciativa legislativa popular les matèries sobre les quals la Generalitat té reconeguda 
la seva competència i el Parlament pot legislar, d’acord amb la Constitució i l’Estatut d’autonomia, llevat de les 
matèries que l’Estatut reserva a la iniciativa legislativa exclusiva dels diputats, els grups parlamentaris o el Govern, 
dels pressupostos de la Generalitat i de les matèries tributàries.

Article 2
Persones legitimades

1. Estan legitimades per a exercir la iniciativa legislativa popular les persones que tenen la condició política de	
catalans, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i no estan privades dels drets polítics. 

2. Estan legitimades per a exercir la iniciativa legislativa popular, a més de les persones a què fa referència l’apartat 
1, les persones que no estan privades dels drets polítics, són més grans de setze anys, estan degudament 
inscrites com a domiciliades en el padró d’algun municipi de Catalunya i compleixen un dels requisits següents:
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a)	 Tenir la nacionalitat espanyola. 
b)	Ésser ciutadans dels estats membres de la Unió Europea altres que l’Estat espanyol o ciutadans d’Islàndia, 

Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
c)	 Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria. 

Article 3
Mitjà per a l’exercici de la iniciativa legislativa popular

La iniciativa legislativa popular s’exerceix per mitjà de la presentació a la Mesa del Parlament d’una proposició de 
llei, amb el suport de les signatures, degudament autenticades, d’un mínim de 50.000 persones, les quals han de 
complir les condicions que estableix l’article 2.

Article 4
La Comissió Promotora

1.	 La Comissió Promotora exerceix la representació de les persones signants de la iniciativa legislativa popular 
als efectes que en deriven.

2.	 La Comissió Promotora ha d’ésser formada per un mínim de tres persones, que han de complir les condicions 
que estableix l’article 2 i, a més, les condicions següents: 
a)	 Ésser majors d’edat.
b)	 No ésser diputats al Parlament de Catalunya.
c)	 No ésser membres de corporacions locals.
d)	 No ésser membres de les Corts Generals.
e)	 No ésser membres del Parlament Europeu.
f)	 No incórrer en cap de les causes d’inelegibilitat o d’incompatibilitat que la legislació vigent estableix per als 

diputats al Parlament de Catalunya.

Capítol II
Presentació i admissió a tràmit

Article 5
Sol·licitud d’admissió

1. La sol·licitud d’admissió de la iniciativa legislativa popular ha d’anar acompanyada dels documents següents:
a) El text articulat de la proposició de llei, precedit d’una exposició de motius.
b) Una memòria explicativa de les raons que aconsellen, segons el parer de les persones signants, la tramitació i 

l’aprovació de la proposició de llei pel Parlament.
c) La relació dels membres que componen la Comissió Promotora i de llurs dades personals.

2.	 Els serveis jurídics del Parlament han d’assessorar els membres de la Comissió Promotora per a facilitar-los el 
compliment dels requisits formals.

Article 6
Admissió a tràmit

1. La Mesa del Parlament ha d’examinar la documentació rebuda i s’ha de pronunciar de manera motivada en el 
termini de quinze dies hàbils sobre l’admissió o la inadmissió a tràmit de la proposició de llei. Si la iniciativa 
legislativa popular es presenta fora dels períodes de sessions del Parlament, aquest termini comença a comptar	
a partir de l’inici del període de sessions següent a la presentació de la documentació.



2.	 Són causes d’inadmissibilitat de la proposició de llei:
a) Que tingui per objecte alguna matèria sobre la qual la Generalitat no té atribuïda la competència.
b) Que la proposició de llei i la documentació presentades no compleixin algun dels requisits que estableix 

l’article 5.1.
c)	 Que reprodueixi una altra iniciativa legislativa popular de contingut igual o substancialment equivalent 

presentada durant la mateixa legislatura.
d)	Que faci referència a una matèria exclosa d’acord amb l’article 1.

3.	 La Mesa, si el Parlament està tramitant algun projecte o proposició de llei sobre les mateixes matèries de què 
tracta la proposició de llei de la iniciativa legislativa popular, ho ha de comunicar a la Comissió Promotora per 
tal que decideixi, en el termini de quinze dies hàbils, si manté la proposta o la retira. En cas que la Comissió 
Promotora opti per mantenir la proposta, la Mesa ha d’acordar que les iniciatives legislatives s’acumulin i es 
tramitin conjuntament i ho ha de comunicar a la Comissió Promotora.

4.	 La Mesa del Parlament ha de comunicar a la Comissió Promotora l’existència, si s’escau, de qualsevol irregularitat 
que sigui esmenable, a fi que la dita comissió, en el termini de quinze dies hàbils, pugui corregir el defecte; 
altrament, la sol·licitud decau.

5.	 La Mesa del Parlament ha de notificar la resolució sobre l’admissió o la inadmissió de la proposició de llei a la 
Comissió Promotora i, en cas que la resolució sigui d’admissió, a la Junta Electoral. Aquesta resolució s’ha de 
publicar d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Article 7
Recursos

1.	 La Comissió Promotora pot interposar, en els termes que estableix la legislació aplicable, un recurs d’empara 
contra la resolució de la Mesa del Parlament per la qual aquesta no admet a tràmit la proposició de llei.

2.	 La Comissió Promotora, si la sentència que resol el recurs d’empara considera que la irregularitat afecta només 
determinats preceptes de la proposició de llei, ha de manifestar a la Mesa del Parlament, en el termini de trenta 
dies hàbils a partir de la publicació de la sentència, si retira la iniciativa o si la manté amb les modificacions 
corresponents.

Capítol III
Recollida de signatures

Article 8
Plecs per a la recollida de signatures 

1.	 La Comissió Promotora, una vegada rebuda la notificació de l’admissió de la proposició de llei, ha de presentar 
a la Junta Electoral els plecs necessaris per a recollir signatures. Els plecs han de reproduir el text íntegre de 
la proposició de llei, que s’ha d’unir als fulls destinats a recollir signatures de manera que no en puguin ésser 
separats. La Junta Electoral ha de segellar i numerar els fulls i ha de retornar els plecs a la comissió promotora 
en el termini de dos dies hàbils.

2.	 La Junta Electoral, a petició de la Comissió Promotora, per raons de caràcter tècnic, pot acordar que aquesta, 
en comptes de presentar tots els plecs per a recollir signatures alhora, els pugui anar presentant en grups de 
plecs successius i que, per tant, el termini de segellament per a cada grup de plecs presentat comenci a comptar 
a partir de la data de presentació respectiva.
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Article 9
Termini per a la recollida de signatures

La Comissió Promotora ha de recollir les signatures en el termini de 120 dies hàbils a comptar del dia en què la 
Junta Electoral li hagi retornat el primer grup de plecs segellats. La Mesa del Parlament pot prorrogar aquest termini 
60 dies hàbils si hi concorren causes degudament justificades. 

Article 10
Autenticació de les signatures

1. Les persones proponents han de fer constar, juntament amb la signatura, el nom i els cognoms, el número de 
document nacional d’identitat o el número d’identificació d’estranger que figura en la targeta d’estranger i el 
domicili. 

2. Les signatures s’han d’autenticar. L’autenticació l’ha de fer un notari o notària, un secretari o secretària judicial 
o el secretari o secretària de l’ajuntament del municipi en què la persona signant està empadronada. S’ha 
d’indicar la data en què es fa l’autenticació, que pot ésser individual o col·lectiva, plec a plec, cas en el qual 
s’ha d’indicar el nombre de signatures que conté cada plec.

3. La Comissió Promotora pot designar fedataris especials perquè autentiquin les signatures, sens perjudici del 
que estableix l’apartat 2.

4. Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones de més de divuit anys que compleixin les condicions 
que estableix l’article 2 i que jurin o prometin davant la Junta Electoral d’autenticar les signatures que s’adjunten 
a la proposició de llei.

5. Els fedataris especials incorren, en cas de falsedat, en les responsabilitats que determinen les lleis.

Article 11
Acreditació de la inscripció en el padró municipal o en el cens electoral

1.	 La Comissió Promotora ha de fer acreditar que les persones signants estan inscrites en el padró municipal o 
en el cens electoral, per a la qual cosa ha de presentar els plecs de signatures als òrgans o ens que poden fer 
aquesta acreditació, que són els següents:
a)	 La secretaria de l’ajuntament on estan empadronades les persones signants. En aquest cas, els plecs s’han 

de presentar en el registre de l’ajuntament corresponent.
b)	 L’Institut d’Estadística de Catalunya.
c)	 L’òrgan responsable del cens electoral a la circumscripció corresponent, si es tracta de signatures de persones 

de més de divuit anys.

2. Els òrgans o ens a què fa referència l’apartat 1 han de deixar constància de la data d’entrada de la sol·licitud	
d’acreditació i de la del retorn a la Comissió Promotora amb les certificacions corresponents.

3. La Comissió Promotora pot sol·licitar l’acreditació de totes les signatures alhora o pot sol·licitar que els òrgans 
o ens que les poden acreditar les vagin acreditant a mesura que la dita comissió els les vagi presentant en grups 
de plecs successius.

4. El temps que els plecs de signatures estan en els òrgans o ens administratius competents per a l’acreditació, 
si la Comissió Promotora els lliura tots alhora i no continua recollint signatures, no compta als efectes del termini 
per a recollir les signatures que estableix l’article 9 o, si l’acreditació es fa una vegada exhaurit aquest termini, 
als efectes del termini per a lliurar les signatures que estableix l’article 12.1.



Article 12
Lliurament de les signatures

1. Els plecs amb les signatures autenticades, juntament amb les acreditacions de la inscripció de les persones 
signants en el padró municipal o en el cens electoral, s’han de lliurar a la Junta Electoral dins dels set dies hàbils 
posteriors al venciment del termini que estableix l’article 9. Altrament, la iniciativa legislativa popular caduca.

2. La Junta Electoral, una vegada li han estat lliurats els plecs i les certificacions corresponents, els comprova i fa 
el recompte de signatures en un acte públic, al qual han d’ésser citades les persones representants de la 
Comissió Promotora. La Junta Electoral declara nul·les les signatures que no compleixin els requisits que 
estableixen els articles del 9 a l’11, les quals no es computen.

3. La Junta Electoral, si el nombre de signatures vàlides és igual o superior a 50.000, ho ha de comunicar, en el 
termini de quinze dies hàbils a comptar de la data de l’acte públic de recompte de signatures, a la Mesa del 
Parlament i li ha de trametre els plecs de signatures i les certificacions indicant el nombre total de les considerades 
vàlides.

Article 13
Control del procediment

Correspon a la Junta Electoral vetllar per la regularitat del procediment de recollida de signatures.

Capítol IV
Tramitació parlamentària

Article 14
Tramitació de la proposició de llei

1.	 La tramitació parlamentària s’ha de fer d’acord amb el que estableixen els preceptes del Reglament del Parlament	
que regulen el procediment legislatiu, sens perjudici de les especialitats que especifica aquesta llei.

2.	 La Comissió Parlamentària corresponent, una vegada tingut el debat de totalitat, si s’aprova de tramitar la 
iniciativa legislativa, pot escoltar les persones que representen la Comissió Promotora, en els termes que estableix 
el Reglament del Parlament per a les compareixences de les organitzacions i els grups socials, abans d’obrir 
el període de presentació d’esmenes a l’articulat.

3. La Comissió Promotora pot fer arribar a la Mesa del Parlament propostes o queixes relatives a la tramitació de 
la iniciativa. La Mesa, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, ha de respondre a la comissió en el termini 
de quinze dies a partir de la recepció de les dites propostes o queixes.

Article 15
Manteniment de la iniciativa en cas de dissolució del Parlament

1.	 La iniciativa legislativa popular que s’està tramitant en el moment en què es dissol el Parlament continua la 
tramitació en la nova legislatura. 

2.	 No es pot exigir en cap cas que es torni a acreditar el compliment dels requisits que estableix aquesta llei ni 
que es tornin a presentar les signatures.
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3.	 La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, acorda el tràmit a partir del qual s’ha de reprendre 
el procediment legislatiu. Si acorda de tornar a començar el procediment i tenir un nou debat de totalitat, aquest 
s’ha de fer en els tres primers mesos hàbils del primer període de sessions.

Capítol V
Indemnització per despeses

Article 16
Indemnització per despeses

La Mesa ha d’abonar a la Comissió Promotora una indemnització, a càrrec del pressupost del Parlament, de fins 
a 0,64 euros per signatura, amb el límit màxim de 40.000 euros, per les despeses degudament acreditades, sempre 
que la Mesa admeti a tràmit la seva proposta i que aquesta tingui el suport del nombre de signatures que estableix 
l’article 3. Tenen la consideració de despesa acreditada sense necessitat de justificació fins a un 10% de les 
efectuades. El Parlament pot revisar periòdicament aquesta xifra. 

Article 17
Atorgament de bestreta

El Parlament pot acordar l’atorgament d’una bestreta no superior a 3.000 euros per a cobrir les primeres despeses 
de la recollida de signatures a petició de la Comissió Promotora, que n’ha de justificar la destinació.

Disposicions addicionals

Primera
Signatura electrònica en la presentació de la iniciativa

El Govern, per a facilitar la signatura electrònica en la presentació de la iniciativa legislativa popular, ha de dictar 
les instruccions pertinents per a garantir l’eficàcia i la seguretat d’aquest mitjà teleinformàtic.

Segona
Legislació aplicable a l’emissió de resolucions i a les notificacions

La legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú s’aplica 
a l’emissió de les resolucions i a les notificacions corresponents a què fa referència aquesta llei. 

Disposicions transitòries

Primera
La Comissió de Control 

1. Les funcions que aquesta llei assigna a la Junta Electoral, fins que s’aprovi la llei electoral de Catalunya, les 
compleix la Comissió de Control, que és composta pels membres següents:
a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que han d’elegir d’entre ells el president o 

presidenta de la Comissió de Control.
b) Tres catedràtics de dret constitucional o de ciència política de prestigi reconegut, designats per la Mesa del 

Parlament a proposta conjunta dels grups parlamentaris.
c) Tres juristes de prestigi reconegut, designats per la Mesa del Parlament a proposta conjunta dels grups 

parlamentaris.



2.	 Actua com a secretari o secretària de la Comissió de Control un lletrat o lletrada del Parlament, que participa 
en les deliberacions amb veu però sense vot.

Segona
Règim d’impugnacions

Contra els acords de la Comissió de Control es poden interposar els recursos que estableixen les lleis electorals 
vigents.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 2/1995, del 23 de març, de la iniciativa legislativa popular.

Disposicions finals

Primera
Dret d’iniciativa ciutadana en l’àmbit dels ens locals

El Govern ha de presentar, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un projecte 
de llei que reguli el dret d’iniciativa ciutadana per a proposar l’aprovació de disposicions de caràcter general als 
ens locals.

Segona
Desplegament i compliment de la llei

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desplegar i complir aquesta llei.
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3. QUÈ CAL TENIR EN COMPTE 
PER PRESENTAR UNA ILP

IDEA Suport tècnic del Parlament

Memòria justificativa
Text articulat
Noms membres Comissió Promotora (mínim 3)

IDEA

ADMISSIÓ 
A TRÀMIT

Mesa del Parlament
Comprova requisits

No s’admet
Possibilitat 

recurs empara 
TC

No s’admet DECAU

S’admetS’admetbestreta

RECOLLIDA 
DE 
SIGNATURES

Elaboració plec 
de signatures

Segellat per Junta Electoral

Nomenament fedataris Davant la Junta Electoral

Recollida de signatures 120 dies - 50.000 DECAU

50.000 o +
VALIDACIÓ
COMPROVACIÓ
CENS O PADRÓ

Presentació de signatures
per acreditar inscripció

Oficina del Cens Electoral (>18 anys)
Ajuntament (>16 anys)
IDESCAT

Junta Electoral
comprovació final

No hi ha 50.000 vàlides DECAU

50.000 vàlides

Es tramet Mesa Parlament

Comissió Promotora
presenta justificació 

despeses

TRÀMIT 
PARLAMENTARI

Publicació al BOPC
Nomenament Comissió Parlamentària

Obertura termini presentació esmenes de totalitat

Comissió Promotora presenta proposta 
al debat de totalitat al Ple

No s’admetDECAU

S’admet

Comissió
Parlamentària

Ponència
presentació esmenes

Compareixences
Organitzacions socials

(opcional)

Dictamen Comissió

Informe Ponència

Notificació a Comissió Promotora

Comissió Promotora 
presenta proposta al 

Ple. Votació DECAU

Petició

Pròrroga possible 60 dies

No està d’acord

Retira iniciativa

Està d’acord

47



Fase recollida signatures

3. DE LA IDEA A L’ADMISSIÓ
A TRÀMIT

IDEA Suport tècnic del Parlament (si cal)

Text articulat
Memòria justificativa
Membres Comissió Promotora (3 persones) Majors 18 anys
•	Nacionalitat espanyola (inscrits padró municipi català) o
•	Nacional de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa o
•	Estrangers amb residència legal
No siguin:
•	Diputats/ades del Parlament de Catalunya
•	Membres de corporacions locals
•	Membres de les Corts Generals
•	Membres del Parlament Europeu
I no tinguin causes d’inelegibilitat o incompatibilitats

Presentació Mesa del Parlament Hi ha defectes subsanables

15 diesNo hi ha defectes subsanables

Comprovació compliment requisits Subsana Comissió 
Promotora

No subsana DECAU

Hi ha altra proposició o 
projecte de Llei similar 
en tràmit parlamentari

Compleix 
requisits

No compleix 
requisits
Per què?

Comunicació a Comissió 
Promotora per acumular-la i 
tramitar-les conjuntament

Comissió
Promotora retira

proposta

Comissió
Promotora

està d’acord

•	No és competència Generalitat
•	És reproducció d’una altra ILP presentada	

mateixa legislatura
•	És matèria exclosa

Inadmissió

Comissió Promotora 
no presenta recurs

No s’admet

DECAU

Recurs d’empara
TC

S’admet a tràmit S’admet

Es pot sol·licitar 
bestreta per cobrir 
primeres despeses

Notificació Comissió Promotora

DECAU
Segueix el

tràmit
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3. FASE RECOLLIDA SIGNATURES

DECAU

Trasllat a la Mesa 
Parlament

Fase anterior: admissió a tràmit per la Mesa del Parlament

PREPARACIÓ
PLECS I
NOMENAMENT 
FEDATARIS

Comissió Promotora
elabora plec signatures

2 dies Junta Electoral segella i valida

Comissió Promotora
nomena fedataris/àries

per autenticar signatures

Promesa davant Junta Electoral

SIGNATURA I 
COMPROVACIÓ 
IDENTITAT

PROCÉS DE
SIGNATURA

Persona interessada

S’identifica davant fedatari/ària (DNI, passaport, targeta estrangeria)

Signa en el plec indicant
Nom i cognoms
Domicili
Núm. Document identificació

Fedatari comprova que les dades són autèntiques

ACREDITACIÓ
INSCRIPCIÓ AL 
PADRÓ O
AL CENS 
ELECTORAL

Comissió Promotora 
tramet plec signatures

Oficina Cens Electoral (>18 anys) o
Ajuntament (>16 anys, inscrits al Padró)
IDESCAT

Comissió Promotora

Certificació acreditant inscripció
al Padró, Cens Electoral

o Registre població

+ 50.000 - 50.000

Tramesa a Junta Electoral

VALIDACIÓ 
FINAL

Junta Electoral comprova autenticitat signatures

Presentació factures 
despeses

120 dies (possible pròrroga 60 dies)

+ 50.000 Rebutja les no vàlides

DECAU- 50.000

Fase tramitació parlamentària



Publicació
BOPC

3. TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA
Fase anterior: Junta Electoral ha tramès plec de signatures i 
certificacions de la seva acreditació a la Mesa del Parlament

Mesa Parlament

Publica ILP al BOPC

Designa comissió/ons legislativa/es competent/s

Obre termini 10 dies presentació esmenes a la totalitat

Convocatòria Ple
Debat totalitat

Celebració Ple	 •	Comissió Promotora presenta proposició de llei - 15 min	
•	Debat esmenes a la totalitat - 15 min (si n’hi ha)	
•	Fixació posició de cada grup parlamentari - 10 min

TREBALL
COMISSIÓ
PARLAMENTÀRIA

VALORACIÓ 
GENERAL DE 
LA PROPOSTA. 
DEBAT DE 
TOTALITAT
AL PLE

A favor tramitació En contra tramitació DECAU

5 dies

Grups parlamentaris proposen No proposen compareixences

Acorda
Compareixences:
• organitzacions socials
•	Comissió Promotora 15 dies

No acorda

Comissió
Parlamentària 15 dies

Nomena ponència	 1 diputat per grup o	
1 únic ponent (acord 3/5 comissió)

Ponència

Designa relator/a
Proposa esmenes transaccionals
Proposa millores formals
Proposa noves esmenes (unanimitat)
Recomana aprovació d’esmenes

Coordina treballs ponència

Portaveu de la
Comissió davant del Ple

Informe Publicació al BOPC

Publicació al BOPC i notificació a la Comissió Promotora

Mesa Parlament

DEBAT FINAL
PLE 
PARLAMENT

Convocatòria Ple

Celebració Ple	 •	Presentació proposició Llei (pot fer-ho Comissió Promotora)	
•	Informe relator/a	
•	Debat esmenes (si n’hi ha)	
•	Fixació posició grups parlamentaris

Votació final

Votació Ple

Grups parlamentaris
proposen esmenes

Dictamen

Entrada
en vigor

FiPromulgació
President Generalitat

Publicació
DOGC, BOE

En qualsevol moment, la Comissió Promotora pot presentar queixes o propostes sobre la tramitació i també en qualsevol 
moment pot retirar la proposta abans de la votació en Ple, si vulnera el seu contingut essencial.
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4. EXTRACTE DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA
(DOGC núm. 4553 - 18/01/2006)

La iniciativa legislativa

Article 100
Subjectes 

La iniciativa legislativa correspon:
a) Al Govern, que l’exerceix mitjançant la presentació d’un projecte de llei. 
b) Als grups parlamentaris i als membres del Parlament, que l’exerceixen mitjançant la presentació d’una proposició 

de llei. Les proposicions de llei poden ésser presentades per un grup parlamentari amb la signatura del portaveu 
o la portaveu, o per un diputat o diputada amb la signatura de quatre membres més del Parlament.

c) Als òrgans polítics representatius de les demarcacions supramunicipals de l’organització territorial de Catalunya, 
que l’exerceixen, en la forma establerta per la regulació legal corresponent, mitjançant la presentació d’una 
proposició de llei.

d) Als ciutadans, que l’exerceixen, en la forma establerta per la Llei de la iniciativa legislativa popular, mitjançant 
la presentació d’una proposició de llei.

e) Als municipis, en els termes establerts per la legislació vigent.

Article 101
Requisits 

1. Els projectes i les proposicions de llei han de tenir un objecte material determinat i homogeni i han d’anar	
acompanyats d’una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a poder-s’hi pronunciar.

2. Les iniciatives legislatives s’han d’adreçar a la Mesa del Parlament.

3. Les proposicions de llei presentades pels òrgans polítics de les demarcacions supramunicipals i les derivades 
de l’exercici de la iniciativa legislativa popular han de complir, a més, els requisits específics establerts per la 
legislació corresponent.

Article 102
Admissió a tràmit 

1. La Mesa del Parlament ha de verificar si els projectes i les proposicions de llei compleixen els requisits establerts 
per aquest reglament i per les lleis i declarar si són admesos a tràmit o no ho són.

2. Si la Mesa del Parlament considera que una proposició de llei pot implicar un augment de crèdits o una disminució 
d’ingressos, ha de sol·licitar la conformitat prèvia del Govern perquè sigui admesa a tràmit. La resposta del 
Govern ha d’ésser motivada i s’ha de fer dins el termini de vuit dies des que li ha estat tramesa la proposició 
de llei, un cop transcorreguts els quals el silenci s’ha d’entendre com a conformitat. El Govern no pot denegar 
la conformitat a una tramitació si els efectes econòmics que en poden derivar han estat expressament posposats 
per a un altre exercici pressupostari.

3. Si no és consultat en la forma establerta per l’apartat 2, el Govern pot manifestar de manera motivada la seva 
disconformitat per raons pressupostàries amb la tramitació d’una proposició de llei fins dos dies abans de l’inici 
del debat de totalitat, i correspon a la Mesa del Parlament adoptar la decisió definitiva sobre l’admissió a tràmit.



4. En el cas que un projecte o una proposició de llei no siguin admesos a tràmit, la Mesa ho ha de comunicar 
immediatament als que han exercit la iniciativa legislativa i aquests poden sol·licitar la reconsideració de l'acord 
de la Mesa en els termes establerts per l’article 30.

Secció segona
El procediment legislatiu comú

Apartat primer 
Les esmenes i el debat de totalitat 

Article 103
Publicació de les iniciatives legislatives 

La Mesa del Parlament, després d’acordar l’admissió a tràmit dels projectes o les proposicions de llei, disposa 
que es publiquin i, un cop escoltada la Junta de Portaveus, designa la comissió o les comissions que han de 
tramitar-los i obre el període de presentació d’esmenes a la totalitat.

Article 104
Esmenes a la totalitat 

1. Un cop publicada la designació de la comissió o de les comissions que han de tramitar el projecte de llei o la 
proposició de llei, els diputats i els grups parlamentaris tenen un termini de deu dies per a presentar-hi esmenes 
a la totalitat, mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, la qual n’ha de declarar l’admissibilitat o la 
inadmissibilitat, de conformitat amb els requisits exigits per aquest reglament i, si escau, disposar-ne la publicació. 
Per a admetre a tràmit les esmenes a la totalitat amb el text alternatiu són aplicables també les disposicions 
de l’article 102.2 i 3.

2. Són esmenes a la totalitat les que demanen el retorn del projecte o la proposició de llei als seus autors o les 
que presenten un text articulat alternatiu i congruent amb l’objecte material de la iniciativa legislativa. Només 
poden ésser presentades pels grups parlamentaris o per un diputat o diputada amb la signatura de quatre 
membres més del Parlament.

Article 105
Debat de totalitat 

1. Els projectes de llei i les proposicions de llei són objecte d’un debat de totalitat en el Ple sobre la valoració 
general del text, l’oportunitat, els principis i els criteris que informen la proposta i, si han estat presentades, 
sobre les esmenes a la totalitat. 

2. El debat de totalitat comença per la presentació del projecte o de la proposició de llei a càrrec, segons el cas, 
d’un membre del Govern; d’un grup parlamentari o un diputat o diputada; dels representants designats pels 
òrgans de les demarcacions supramunicipals, fins a un màxim de tres; dels representants designats pels 
municipis, o d’un membre de la Comissió Promotora d’una iniciativa legislativa popular. Aquestes intervencions 
tenen un temps de quinze minuts.

3. El debat de totalitat es desenvolupa d’acord amb l’article 75 i amb les especificitats establertes pel present 
article.

4. Cada una de les esmenes a la totalitat presentades pot donar lloc a un torn a favor i un altre en contra, de quinze 
minuts, si bé els torns per a fixar posicions s’acumulen en una única intervenció. Si no s’han presentat esmenes
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a la totalitat, després de la presentació de la iniciativa legislativa, intervenen els grups parlamentaris per fixar 
llur posició durant un temps de deu minuts.

5. Quan s’han presentat esmenes a la totalitat, un cop finit el debat, se sotmeten a votació, en primer lloc, 
conjuntament les que proposen la devolució del projecte o de la proposició de llei i després, si n’hi ha, singularment 
les de text alternatiu, per l’ordre en què han estat presentades. 

6. Si el Ple aprova la devolució del projecte o de la proposició de llei, la iniciativa legislativa resta rebutjada i decauen 
les esmenes amb text alternatiu, si se n’hi havien presentat. En aquest cas, el president o presidenta del Parlament 
ha de comunicar la decisió del Ple als autors de la iniciativa legislativa rebutjada. 

7. Si el Ple aprova una esmena a la totalitat de les que proposen un text articulat alternatiu, el president o presidenta 
del Parlament n’ordena la publicació com a proposició de llei i la tramet a la comissió corresponent. Aquesta 
proposició de llei no pot ésser objecte d’esmenes a la totalitat.

8. Un cop finit el debat de totalitat i, si escau, les votacions sobre les esmenes a la totalitat, el Ple ha de decidir, 
en els supòsits i en els termes admissibles segons l’article 124, si el projecte o la proposició de llei es tramita 
mitjançant el procediment de comissió en seu legislativa plena.

Apartat segon
Les compareixences de les organitzacions i els grups socials

Article 106
Sol·licitud i tramitació

1. Un cop tingut el debat de totalitat, i sempre que en resulti la tramitació d’una iniciativa legislativa, els grups 
parlamentaris, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la comissió, poden proposar-
hi la compareixença de les organitzacions i els grups socials interessats en la regulació de què es tracti.

2. Correspon a la comissió d’acordar les compareixences.

3. En les proposicions de llei que afectin directament els ens locals, han d’ésser escoltades de manera preceptiva 
les entitats associatives d’aquests ens per mitjà de llurs representants.

4. En cada compareixença, en primer lloc, intervenen durant un temps de quinze minuts els compareixents i, 
posteriorment, els grups parlamentaris poden formular preguntes o demanar aclariments durant un temps de 
deu minuts. Finalment, els compareixents responen, si escau, a les intervencions dels grups parlamentaris.

Apartat tercer
Les esmenes a l’articulat

Article 107
Requisits i admissió a tràmit 

1. Un cop finit el termini per a sol·licitar les compareixences de les organitzacions i els grups socials, o quan 
aquestes ja s’han fet, els diputats i els grups parlamentaris tenen un termini de quinze dies per a presentar 
esmenes a l’articulat dels projectes i de les proposicions de llei, mitjançant un escrit adreçat a la mesa de la 
comissió, la qual les qualifica, en declara l’admissibilitat o la inadmissibilitat de conformitat amb els requisits 
exigits per aquest reglament i en disposa, si escau, la publicació.



2. Les esmenes poden ésser de supressió, de modificació i d’addició. En els dos darrers supòsits, l’esmena ha 
de contenir el text concret que es proposa com a modificació o com a addició, que ha d’ésser congruent amb 
l’objecte material de la iniciativa legislativa. També es poden proposar esmenes de millora formal de la iniciativa, 
d’acord amb les normes de tècnica legislativa.

3. Cada disposició addicional, transitòria, derogatòria o final té la consideració d’article, als efectes del procediment 
legislatiu i del que estableix l’apartat 2.

4. Les esmenes presentades relatives a l’exposició de motius es discuteixen al final del tràmit corresponent si la 
comissió acorda d’incorporar l’exposició damunt dita com a preàmbul de la llei.

Article 108
Esmenes amb incidència pressupostària 

1. Les esmenes a un projecte o a una proposició de llei que comporten un augment dels crèdits o una disminució	
dels ingressos pressupostaris requereixen la conformitat del Govern perquè siguin tramitades.

2. La mesa de la comissió encarregada de tramitar un projecte o una proposició de llei ha de trametre al Govern, 
mitjançant el president o presidenta del Parlament, les esmenes que la comissió considera que comporten	
augment o disminució del pressupost en curs, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.

3. El Govern ha de donar a la comissió una resposta raonada pel que fa a les esmenes a què es refereix l’apartat 
2, en un termini de vuit dies, un cop transcorregut el qual s’entén que el silenci del Govern és expressiu de la 
seva conformitat. 

4. En el supòsit que no s’hagi seguit el que estableix l’apartat 2 i en qualsevol tràmit de les esmenes a què es 
refereix l’apartat 1, el Govern pot adreçar-se al Parlament, mitjançant un escrit motivat, posant en qüestió el 
caràcter modificatiu del pressupost vigent d’una esmena o de més d’una. La Mesa del Parlament ha d’adoptar 
la decisió definitiva sobre l’admissió a tràmit d’aquestes esmenes.

Apartat quart 
La tramitació en comissió

Article 109
Informe de la ponència i dictamen de la comissió 

1. La comissió, després de finalitzat el període de presentació d’esmenes a l’articulat, ha d’encarregar la redacció 
d’un informe a la vista del projecte o de la proposició de llei i de les esmenes presentades, en un termini de 
quinze dies, a una ponència formada per un membre de la comissió en representació de cada grup parlamentari, 
o a un de sol. Si es designa un ponent o una ponent que no és membre de la comissió, s’ha de comunicar a 
quin diputat o diputada substitueix per a aquella tramitació. L'acord de nomenar un ponent o una ponent únic 
ha d’ésser adoptat per les tres cinquenes parts dels membres de la comissió.

2. La ponència pot recomanar a la comissió l’adopció d’esmenes i pot proposar esmenes transaccionals entre les 
ja presentades i el text inicial del projecte o de la proposició de llei, i ha d'’indicar, en tot cas, les modificacions 
que comporten respecte a aquest text inicial. La ponència, si és col·legiada, pot proposar, per unanimitat, noves 
esmenes. Correspon a la ponència, assessorada pels serveis jurídics i lingüístics, d’elevar a la comissió propostes 
de tècnica legislativa i d’adequació a les regles i als usos formals i lingüístics del Parlament respecte als projectes 
i les proposicions de llei.
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3. L’informe es considera acabat un cop ha estat signat pel relator o relatora o pels ponents que representen, 
d’acord amb el sistema de vot ponderat establert per aquest reglament, la majoria de la comissió que ha nomenat 
la ponència. L’informe de la ponència ha d’ésser publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

4. La ponència col·legiada ha de designar, d’entre els seus membres, un relator o relatora, que ha de dur a terme 
les funcions de coordinació dels treballs de la ponència i de portaveu en les discussions en la comissió. 

5. Un cop acabat l’informe de la ponència, la comissió elabora el dictamen del projecte o de la proposició de llei. 
El debat comença amb la presentació que fa de l’informe el relator o relatora de la ponència. Sens perjudici de 
les agrupacions per blocs d’articles que el president o presidenta de la comissió pugui proposar, a continuació 
es discuteixen i voten, article per article, tot l’articulat i les esmenes, i poden fer ús de la paraula els esmenants 
de l’article i la resta de membres de la comissió. 

6. La mesa de la comissió pot admetre a tràmit esmenes transaccionals presentades per escrit per un membre 
de la comissió durant l’elaboració del dictamen, si tendeixen a assolir un acord entre les esmenes ja formulades 
i el text de l'article, la qual cosa comporta la retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix. Així 
mateix es poden admetre a tràmit noves esmenes si són signades per tots els grups parlamentaris presents. 
També es poden admetre a tràmit esmenes tècniques, les quals tenen per finalitat llevar del text les incorreccions 
i els errors tècnics, terminològics o gramaticals.

7. En la direcció dels treballs de la comissió, el president o presidenta i la mesa compleixen les funcions que aquest 
reglament confereix al president o presidenta i a la Mesa del Parlament.

8. A petició de tots els grups parlamentaris, la comissió pot decidir assumir l’informe de la ponència, si aquesta 
ha estat col·legiada, i elevar com a dictamen al Ple del Parlament el text del projecte de llei o de la proposició 
de llei que s’hi proposa. 

Article 110
Reserva d’esmenes i de vots particulars 

1. Els grups parlamentaris que dissenteixin dels acords de les comissions poden formular vots particulars per a 
sostenir el text rebutjat. Si les esmenes són rebutjades per la comissió, els esmenants poden reservar-les per 
a defensar-les davant el Ple.

2. Els vots particulars i la reserva d’esmenes per al Ple es poden formular en qualsevol moment del tràmit en	
comissió o, per escrit, dins les vint-i-quatre hores següents a la conclusió del dictamen.

3. La mesa de la comissió, un cop finit el termini a què fa referència l’apartat 2, tramet al president o presidenta 
del Parlament el dictamen, signat pel president o presidenta i pel secretari o secretària, juntament amb els vots 
particulars i les esmenes reservades, i ha de disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya. Així mateix, si el dictamen es refereix a una proposició procedent de la iniciativa legislativa popular, 
de les demarcacions supramunicipals o dels municipis, l'ha de trametre específicament als promotors de la 
iniciativa legislativa.



Apartat cinquè
Les esmenes subsegüents als dictàmens del Consell Consultiu

Article 111
Tramitació 

1. Quan el Parlament rep del Consell Consultiu de la Generalitat el dictamen respecte a l’adequació a la Constitució 
i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya del dictamen d’una comissió parlamentària sobre un determinat projecte 
o una proposició de llei, el president o presidenta del Parlament mana que es publiqui en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya i la Mesa del Parlament obre, si escau, un termini per a la presentació d’esmenes.

2. Les esmenes presentades han d’ésser congruents amb les conclusions i les observacions del dictamen del 
Consell Consultiu i només es poden referir als articles o a les esmenes objecte d’aquest dictamen. Les esmenes 
han de complir els requisits que estableix l’article 107.2; no obstant això, si les conclusions del dictamen del 
Consell Consultiu adverteixen de la inconstitucionalitat global del dictamen de la comissió, les esmenes poden 
proposar la retirada del projecte o de la proposició de llei dictaminats. La Mesa del Parlament qualifica la 
congruència de les esmenes presentades.

3. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, decideix si el dictamen de la Comissió Parlamentària 
sobre el projecte o la proposició de llei, amb les esmenes declarades congruents, ha d’ésser tramitat pel Ple o 
ha de tornar a la comissió que l’havia elaborat perquè en faci l’estudi i l’ordenació, juntament amb les esmenes 
i els vots particulars reservats per a defensar en el Ple. En aquest cas, no es pot sol·licitar un nou dictamen al 
Consell Consultiu.

4. La comissió, en fer l’estudi de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell Consultiu, pot recomanar 
esmenes transaccionals entre aquestes i les esmenes i els vots particulars reservats per a defensar en el Ple, 
d’acord amb el que disposa l’article 110. Els grups parlamentaris poden posar en qüestió, en un escrit motivat, 
el caràcter transaccional de les esmenes fins a quaranta-vuit hores abans de començar la sessió plenària en 
què s’ha de debatre el dictamen. La Mesa del Parlament pren una resolució definitiva abans que siguin posades 
a votació en el Ple. 

5. En el supòsit a què es refereix l’apartat 4 no es pot sol·licitar un nou dictamen al Consell Consultiu, llevat que 
la comissió, per la majoria absoluta dels seus membres, acordi demanar-lo exclusivament en relació amb les 
esmenes transaccionals que recomani per a resoldre els vicis d’inconstitucionalitat o antiestatutorietat advertits 
pel dictamen.

6. La votació de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell Consultiu i de les transaccionals a què es refereix 
l’apartat 4 correspon al Ple del Parlament.

Apartat sisè
La tramitació final en el ple

Article 112
Debat 

1. Un cop dictaminat un projecte de llei en comissió, el debat en el Ple pot començar amb la intervenció d’un 
membre del Govern o, en el supòsit d’una proposició de llei, dels grups o diputats proposants, o dels promotors 
d’una iniciativa popular, d’una demarcació supramunicipal o dels municipis. Tot seguit, el diputat o diputada 
relator designat per la ponència pot presentar els treballs de la ponència i la comissió durant un temps de deu 
minuts. Aquestes intervencions no obren torn de rèplica.
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2. Si no es presenten vots particulars al dictamen ni es reserven esmenes, el president o presidenta, després que 
els grups parlamentaris hagin expressat llur posició, sotmet tot el dictamen a votació, sens perjudici del dret 
dels grups de demanar votació separada d’algun punt del dictamen.

3. Si s’han presentat vots particulars o s’han reservat esmenes, els grups parlamentaris disposen d’un torn de 
quinze minuts per a explicar llur posició sobre el dictamen de la comissió i, si escau, defensar globalment les 
esmenes i els vots particulars.

4. Posteriorment, els grups parlamentaris tenen un torn de cinc minuts per a pronunciar-se sobre les esmenes i 
els vots particulars defensats pels altres grups. 

5. Durant el debat en el Ple, la presidència pot admetre esmenes tècniques. Es poden admetre a tràmit esmenes 
transaccionals entre les ja presentades i el text del dictamen, la qual cosa comporta la retirada de les esmenes 
respecte a les quals es transigeix. També es poden tramitar les esmenes presentades al projecte pels diputats 
i els grups parlamentaris en el termini d’esmenes establert que hagin estat reformades per a adequar-les a la 
nova redacció de l’article, modificada pel dictamen de la comissió. També es poden admetre a tràmit altres 
esmenes, si són signades per tots els grups parlamentaris.

Article 113
Votació 

1. Un cop finit el debat, les votacions es fan article per article. En primer lloc, es voten, quan n’hi hagi, les esmenes 
i els vots particulars mantinguts, i també les esmenes transaccionals, les presentades en aquesta fase per acord 
de tots els grups parlamentaris, i les tècniques. Finalment se sotmet a votació el dictamen de la comissió.

2. El president o presidenta del Parlament pot ordenar i agrupar les votacions per matèries, grups d’articles o 
d’esmenes o per paràgrafs d’articles, si ho aconsellen les característiques dels textos i el desenvolupament del 
debat. En tots els casos, els grups parlamentaris poden demanar votació separada d’algun punt del dictamen, 
d’una esmena o d’un vot particular.

Article 114
Harmonització del text aprovat 

Si, un cop acabat el debat d’un projecte o d’una proposició i a conseqüència de l’aprovació d’un vot particular, 
d’una esmena o de la votació dels articles, algun punt del text resultant fos incongruent o obscur, la Mesa del 
Parlament, a iniciativa pròpia o a petició de la mesa de la comissió, pot trametre novament a la comissió el text 
aprovat pel Ple, amb l’única finalitat que aquesta, en el termini de quinze dies, en prepari una redacció harmònica 
que no contradigui els acords del Ple. El dictamen així redactat s’ha de sotmetre a la decisió final del Ple, que ha 
d’aprovar-lo o de rebutjar-lo en conjunt, en una sola votació. 

Article 115
Adaptació del text a canvis normatius o jurisprudencials 

Si, com a conseqüència d’una decisió normativa o jurisprudencial sobrevinguda, el dictamen d’una comissió resultés 
contrari a l’ordenament jurídic, la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, pot remetre el text a la comissió perquè 
en redacti un nou dictamen adequat a les noves circumstàncies seguint un procediment anàleg a l’establert per 
l’article 114.



Apartat setè
Retirada dels projectes i de les proposicions de llei

Article 116
Requisits 

El Govern i els proposants, respectivament, d'un projecte o d'una proposició de llei poden sol·licitar-ne la retirada, 
en un escrit adreçat a la Mesa del Parlament, abans d'iniciar les votacions en el Ple o en la comissió, si aquesta 
actua en seu legislativa plena. Pel que fa a les propostes presentades per iniciativa popular, la Comissió que n'és 
Promotora també pot sol·licitar-ne la retirada.
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5. GLOSSARI
Bestreta
Diners que el Parlament pot avançar per cobrir les primeres despeses de la recollida de signatures, si la Comissió 
Promotora ho sol·licita, i sense superar un import màxim de 3.000 D, sempre que se’n justifiqui la necessitat.

BOE
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) és la publicació periòdica que recull, entre altres, les lleis aprovades per les Corts 
Generals, les disposicions del Govern de l’Estat i les disposicions generals de les comunitats autònomes, amb 
independència que aquestes es publiquin també en els diaris oficials de les comunitats autònomes respectives. 
El BOE es pot consultar per Internet: http://www.boe.es.

BOPC
El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) és la publicació periòdica que recull tots els documents 
parlamentaris que entren a la cambra o que n’emanen d’aquesta; s’hi pot seguir la tramitació parlamentària d’una 
proposta, fins que s’escau la resolució definitiva. En aquest sentit, s’hi publiquen els projectes i les proposicions 
de llei, els vots particulars o les esmenes que s’han de defensar en el Ple o en comissions, els informes de ponència, 
els dictàmens de les comissions legislatives, els acords de les comissions i del Ple. El BOPC es pot consultar per 
Internet: http://www.parlament-cat.net .

Comissió de Control
La Comissió de Control farà les funcions que corresponen a la Junta Electoral fins que s’aprovi la llei electoral de 
Catalunya. La Junta Electoral (o Comissió de Control) s’ha d’encarregar de segellar i numerar els plecs de signatures 
que han de contenir el text íntegre de la proposició de llei que es presenta, dins el termini de dos dies des que li 
són lliurats. A partir d’aquest moment, s’admet a tràmit la iniciativa legislativa popular i s’inicia la tramitació 
parlamentària com a proposició de llei.

Comissió Legislativa
Comissió parlamentària que pot tramitar qualsevol iniciativa parlamentària i dictaminar sobre els projectes o les 
proposicions de llei que ha d’aprovar el Ple del Parlament. També pot aprovar lleis en seu legislativa plena. Es 
compon per persones representants de tots els grups parlamentaris, en proporció al nombre de diputats i diputades 
de cada grup.

Comissió Parlamentària
Grup de treball especialitzat entre els diputats i diputades que es constitueix per agilitar la tasca que du a terme 
el Parlament. Poden ser de dos tipus: legislatives o específiques, i estan compostes en proporció al nombre de 
diputats i diputades de cada grup parlamentari.

Comissió Promotora
Conjunt de persones, amb un mínim de tres, que promouen una ILP. Han de respectar les condicions que la Llei 
1/2006 estableix pel que fa al règim d’incompatibilitats amb les seves tasques principals. Les seves funcions són: 
coordinar totes les actuacions, impulsar i dirigir la iniciativa fins que arriba a la seva finalització i representar les 
persones que han donat suport a la iniciativa amb la seva signatura durant totes les fases del procés. 

Debat de totalitat
Debat en el Ple de les iniciatives legislatives (projectes i proposicions de llei) per fer la valoració general del text, 
l’oportunitat, els principis i els criteris que justifiquen la proposta i sobre les esmenes a la totalitat, en el cas que 
se n’hagin presentat. Les esmenes de totalitat poden ser de dos tipus: per demanar el retorn de la proposta als 
seus autor/ores o per presentar un text articulat alternatiu. En el debat es presenta el text proposat a la cambra i 
els grups parlamentaris es posicionen amb relació a aquest text per decidir si la iniciativa legislativa continua 
endavant en el tràmit parlamentari.



Dictamen de la Comissió
Conté el text d’un projecte o proposició de llei amb la inclusió de les esmenes d’addició, de supressió o de 
modificació acceptades per la comissió legislativa corresponent. El dictamen pot anar acompanyat de vots particulars 
formulats pels grups que dissenteixin dels acords de la Comissió, així com de les esmenes rebutjades per la 
Comissió i que el grup esmenant vol reservar per defensar-les davant del Ple. El dictamen, els vots particulars i 
les esmenes se sotmeten a la decisió final del Ple, que el rebutja o l’aprova com a llei. El Dictamen es publica en 
el BOPC.

DOGC
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) és la publicació periòdica que recull les lleis del Parlament 
de Catalunya, els decrets del Govern i altres disposicions, actes administratius i tots els textos d’altres administracions 
que reglamentàriament s’hi ha de publicar perquè produeixin els efectes jurídics corresponents. El DOGC es pot 
consultar per Internet: http://www.gencat.cat/diari.

Esmenes
Proposta de modificació, de supressió o d’addició en el text d’una iniciativa parlamentària. En el cas de les iniciatives 
legislatives, les esmenes poden ser de dues classes: a la totalitat o a l’articulat. Les esmenes a la totalitat són les 
que postulen el retorn del projecte o la proposició de llei als seus autors o les que presenten un text articulat 
alternatiu. Les esmenes a l’articulat poden ser de supressió, de modificació i d’addició, i han de contenir el text 
concret que es proposa.

Esmenes transaccionals
Esmenes al text que són el resultat d’una negociació entre les esmenes a l’articulat, que ja han estat presentades, 
i el text inicial del projecte o de la proposició de llei. La mesa d’una comissió parlamentària pot admetre aquestes 
esmenes durant l’elaboració del dictamen i també les poden admetre durant el debat final en el Ple.

Fedatari/ària
Persona, nomenada per la Comissió Promotora, encarregada de “donar fe” i d’acreditar l’autenticitat de les dades 
de les persones que signen una iniciativa legislativa popular per donar-hi suport. Les persones fedatàries han de 
jurar o prometre davant la Junta Electoral que compliran fidelment la seva funció verificadora.

Gestor/a parlamentari/ària
Persona funcionària del cos d’administradors parlamentaris que està especialitzada en les tasques de suport 
administratiu al treball parlamentari dels òrgans del Parlament.

Informe de la Ponència
Informe dels diputats i diputades dels diferents grups parlamentaris, prèviament designats per la comissió 
parlamentària legislativa, sobre el text d’un projecte o proposició de llei i de les esmenes que han presentat els 
diferents grups. A partir d’aquest Informe, la Comissió Parlamentària emet el seu Dictamen que posteriorment es 
presenta al Ple per tal de decidir sobre el text i, si escau, aprovar la llei. L’informe es publica en el BOPC.

Iniciativa legislativa popular
Tipus d’iniciativa que poden exercir davant el Parlament les persones que reuneixen unes determinades condicions 
establertes per la Llei 1/2006 de la iniciativa legislativa popular, per tal de presentar una llei a debatre pel Parlament.

Junta de Portaveus
Òrgan del Parlament constituït pels portaveus de cada grup parlamentari. També hi pot prendre part una persona 
representant del Govern: actualment hi assisteix la directora general de Relacions Institucionals. El president del 
Parlament en presideix les sessions. La Junta de Portaveus intervé decisivament a fixar l’ordre del dia del Ple. 

Junta Electoral
Òrgan encarregat de segellar i numerar els plecs de signatures que han de contenir el text íntegre de la proposició
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de llei que es presenta en un termini de dos dies des que li són lliurats. Una Comissió de Control regulada a la 
disposició transitòria primera de la Llei 1/2006 fa les funcions de la Junta Electoral fins que s’aprovi la llei electoral 
de Catalunya. 

Llei
Norma jurídica de caràcter general i obligatori, emanada dels òrgans estatals o autonòmics que, d’acord amb la 
Constitució espanyola i els estatuts d’autonomia, disposen de facultat legislativa. La llei és la font del dret amb 
funcions de regular la vida política, social i econòmica, amb efectes jurídics vinculants.

Mesa del Parlament 
Òrgan rector col·legiat del Parlament que s’encarrega, entre altres funcions, de l’admissió o la inadmissió a tràmit 
dels documents d’índole parlamentària. La Mesa organitza el treball parlamentari, interpreta el Reglament, dirigeix 
els serveis del Parlament i manté l’ordre durant les sessions.

Ponència
Diputats i diputades dels diferents grups parlamentaris, prèviament designats per la Comissió Legislativa, que 
s’encarreguen de redactar l’informe sobre el text d’un projecte o una proposició de llei i de les esmenes que hi 
hagin presentat els diferents grups. 

Projecte de llei
Proposta de text normatiu elaborat pel Govern, que se sotmet al Parlament perquè pugui ser aprovat com a llei, 
una vegada s’hagin seguit tots els tràmits parlamentaris corresponents. 

Proposició de llei
Proposta de text normatiu que poden presentar diversos subjectes al Parlament perquè pugui ser aprovat com a 
llei, una vegada s’hagin seguit tots els tràmits parlamentaris corresponents. Els subjectes que poden presentar una 
proposició de llei són: un diputat o diputada amb la signatura de quatre membres més de la cambra; un grup 
parlamentari amb la sola firma del seu portaveu; els òrgans polítics representatius de les demarcacions supramunicipals 
de l’organització territorial de Catalunya; els municipis i, també, la ciutadania a través d’una iniciativa legislativa 
popular.

Recurs d’empara
Recurs que s’interposa davant el Tribunal Constitucional contra actes definitius de l’Administració o sentències de 
tribunals fermes per una suposada violació dels drets i de les llibertats públiques reconeguts en la Constitució 
espanyola o en el bloc de la constitucionalitat.

Relator/a
Diputat o diputada designat per la ponència, d’entre els seus membres, que és l’encarregat de dur a terme les 
funcions de coordinació dels treballs de la ponència i fa de portaveu en les discussions en la Comissió. També pot 
presentar el treballs de la ponència i de la comissió en el Ple.

Signatari/ària
Persona que dóna suport a la iniciativa legislativa popular que promou la Comissió Promotora i ho fa constar 
mitjançant la seva rúbrica en el plec de signatures juntament amb el text íntegre de la proposició de llei. La persona 
signatària ha complir els requisits que estableix la Llei 1/2006 i, juntament amb la seva signatura, ha de facilitar el 
nom i cognoms, el número de document nacional d’identitat o d’identificació estrangera i el domicili.

Tribunal Constitucional
Organisme col·legiat amb jurisdicció sobre tot el territori espanyol. És l’intèrpret suprem de la Constitució espanyola 
i té competència exclusiva per conèixer dels recursos d’inconstitucionalitat contra les lleis i les normes jurídiques amb 
rang o categoria de llei, dels recursos d’empara per vulneració de drets i llibertats fonamentals i dels conflictes de 
competència entre l’Estat i les comunitats autònomes, com també dels conflictes en defensa de l’autonomia local.



6. FORMULARIS

1. SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

A LA MESA DEL PARLAMENT

(nom i cognoms), amb domicili a (domicili) (ciutat) (codi postal), amb (DNI) (targeta d’estranger) número, 

(nom i cognoms), amb domicili a (domicili) (ciutat) (codi postal), amb (DNI) (targeta d’estranger) número, 

(nom i cognoms), amb domicili a (domicili) (ciutat) (codi postal), amb (DNI) (targeta d’estranger) número, 

constituïts en Comissió Promotora de la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta, per exemple:

“per a l’elaboració de la llei sobre.....”) 

EXPOSEM

1. Que exercim el dret a la iniciativa legislativa popular, recollit en l’article 62.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 	

per tal de proposar l’elaboració de la llei (nom de la proposta) que considerem d’interès.

2. Que complint els requisits senyalats en l’article 5 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, adjuntem:	

a) el text articulat de la proposició de llei,	

b) la memòria justificativa de la proposta, i	

c) la llista amb els noms i cognoms de les persones que formen la Comissió Promotora

3. Que les persones que formem la Comissió Promotora no es troben en cap supòsit d’incompatibilitat dels que 	

indica l’article 4.2 de la Llei 1/2006.

4. Que, quan la Mesa del Parlament admeti a tràmit aquesta petició, iniciarem la recollida de les signatures exigides 	

per l’article 3 de la Llei esmentada. 

Per la qual cosa,

SOL·LICITEM

Que s’admeti a tràmit la proposició de llei que es presenta, per tal d’iniciar la recollida de signatures exigides per 

l’article 3 de la Llei 1/2006 d’iniciativa legislativa popular.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2 	

signatura 1			        signatura 2			                     signatura 3
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2. TEXT ARTICULAT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI

No es pot fer un model concret perquè el contingut de cada proposta pot ser molt diferent. 

Comentem, únicament, alguns elements a tenir en compte en el moment de redactar-la. La Llei permet sol·licitar 

el suport dels serveis tècnics del Parlament per poder fer millor la proposta, però sempre serà convenient tenir el 

text una mica elaborat. La iniciativa és dels promotors/ores, no dels serveis tècnics del Parlament, motiu pel qual 

cal fer un mínim esforç per explicar què es vol regular i de quina manera.

1. Matèria que es vol regular 

Cal explicar bé quin és l’àmbit concret de la proposició de llei. Què es vol aconseguir amb la seva aprovació, per 

a què ha de servir. Les persones promotores han de fer aquest exercici i tractar de definir al màxim les seves 

pretensions.

2. Elements concrets de regulació

Després s’han de cercar les eines concretes per aconseguir la finalitat proposada. Això és el redactat dels articles 

de la llei. Cal ordenar, de la manera més lògica possible, el seu contingut. 

Recordem que una llei produeix efectes jurídics vinculats i el seu incompliment pot generar responsabilitats. Per 

tant, és molt important concretar aquest contingut i ordenar-lo numèricament: article 1, article 2, article 3, etc.

Cada article pot tenir altres apartats. Per exemple, l’article 2 podria tenir tres apartats, que s’han d’indicar d’aquesta 

manera: l’article 2.1, 2.2 i 2.3. 

A més, cal tenir en compte que pot haver una part de la llei, l’exposició de motius que no té caràcter de text articulat, 

sinó que és una breu presentació dels motius que inspiren la possible futura llei.

3. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Aquí tampoc no podem proposar un formulari estàndard, sinó que destacarem els continguts mínims que hauria 

de tenir la memòria per explicar les causes que justifiquen la presentació de la proposició de llei. Tot seguit indiquem 

un possible contingut d’aquesta memòria.

1. Quin és el tema que cal regular?

2. Per què és important fer la llei proposada: aspectes socials, culturals, o econòmics.

3. Què es vol aconseguir amb la llei proposada?



4. ESCRIT PROPOSANT FEDATARIS/ÀRIES

(nom i cognoms), amb domicili a (domicili) (ciutat) (codi postal), amb (DNI) (targeta d’estranger) número, com a 

representant de la Comissió Promotora de la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta), admesa a tràmit 

per la Mesa del Parlament, segons acord de (data), en virtut del que preveu l’article 10.3 de la Llei 1/2006, PROPOSO 

com a fedataris/àries per a l’autenticació de les signatures a recollir les persones que figuren tot seguit, les quals 

compleixen els requisits de l’article 10.4 de la Llei 1/2006.

NOM I COGNOMS	    	                             DOMICILI	   	              NÚMERO DNI/NIE

1.

2.

3.

...

Per acceptar el seu nomenament les persones indicades compareixeran davant la Junta Electoral per fer la declaració 

jurada corresponent.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

I, perquè consti, signo aquest certificat.

(signatura)
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QUAN LES SIGNATURES, LES VALIDA LA SECRETARIA MUNICIPAL

Proposició de llei (nom de la proposta)

Text articulat:

Exposició de motius

Article 1

Article 2

Article 3

....

5. PLEC PER A LA RECOLLIDA DE SIGNATURES

Amb caràcter previ: 

Cal tenir en compte que si el text de la proposta necessita més de dues pàgines, és a dir, no es puguin recollir les 

signatures en el mateix full (utilitzant les dues cares), cal elaborar els plecs de manera que els fulls estiguin numerats 

i responguin de manera inequívoca i que no es pugui modificar al text concret de la proposició de llei, per tal que 

les signatures de suport no tinguin cap dubte que es refereixen al text concret.

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)



Aquestes dades únicament seran utilitzades per donar suport a la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta).

Les persones signants manifesten el seu suport a la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta) i autoritzen 

els membres de la Comissió Promotora perquè, en el seu nom, sol·licitin certificat de la seva inscripció al padró 

municipal o cens electoral provincial corresponent.

Diligència

(nom i cognoms)

nomenat fedatari/ària especial per a l’autenticació de signatures que avalin la iniciativa legislativa popular (nom 

de la proposta), DONO FE que les signatures contingudes en aquest full corresponen a les persones identificades 

amb el seu nom, cognoms i circumstàncies personals que s’esmenten.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

CONTÉ                SIGNATURES

Signatura del fedetari/ària

(nom i cognoms)

secretari/ària municipal, CERTIFICO que les persones relacionades com a signatàries de la proposició de llei (nom 

de la proposta) figuren inscrites al padró municipal de (nom del municipi), llevat de les que en el marge s’indica 

“NO EMPADRONAT/ADA”.

Aquesta llista conté                 signatures vàlides.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

Signatura del secretari/ària
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QUAN LES SIGNATURES, LES VALIDA L’OFICINA DEL CENS ELECTORAL

Proposició de llei (nom de la proposta)

Text articulat:

Exposició de motius

Article 1<

Article 2

Article 3

....

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)



Aquestes dades únicament seran utilitzades per donar suport a la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta).

Les persones signants manifesten el seu suport a la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta) i autoritzen 

els membres de la Comissió Promotora perquè, en el seu nom, sol·licitin certificat de la seva inscripció al padró 

municipal o cens electoral provincial corresponent.

Diligència

(nom i cognoms)

nomenat fedatari/ària especial per a l’autenticació de signatures que avalin la iniciativa legislativa popular (nom 

de la proposta), DONO FE que les signatures contingudes en aquest full corresponen a les persones identificades 

amb el seu nom, cognoms i circumstàncies personals que s’esmenten.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

CONTÉ                 SIGNATURES

Signatura del fedetari/ària

(nom i cognoms)

delegat/da provincial de l’Oficina del Cens Electoral, CERTIFICO que les persones que figuren com a signatàries 

de la proposició de llei (nom de la proposta) figuren inscrites al cens electoral de                                         , llevat 

de les que en el marge s’indica “NO INSCRITES”.

Aquesta llista conté                  signatures vàlides.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

Signatura del delegat/ada provincial
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QUAN LES SIGNATURES, LES VALIDA L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

Proposició de llei (nom de la proposta)

Text articulat:

Exposició de motius

Article 1

Article 2

Article 3

....

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)

Cognoms i nom

Adreça (on està censat)

Municipi i província

Codi postal

(Signatura)



Aquestes dades únicament seran utilitzades per donar suport a la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta).

Les persones signants manifesten el seu suport a la iniciativa legislativa popular (nom de la proposta) i autoritzen 

els membres de la Comissió Promotora perquè, en el seu nom, sol·licitin certificat de la seva inscripció al padró 

municipal o cens electoral provincial corresponent.

Diligència

(nom i cognoms)

nomenat fedatari/ària especial per a l’autenticació de signatures que avalin la iniciativa legislativa popular (nom 

de la proposta), DONO FE que les signatures contingudes en aquest full corresponen a les persones identificades 

amb el seu nom, cognoms i circumstàncies personals que s’esmenten.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

CONTÉ                 SIGNATURES

Signatura del fedetari/ària

(nom i cognoms)

director/a de l’Institut d’Estadística de Catalunya, CERTIFICO que les persones que figuren com a signants de la 

proposició de llei (nom de la proposta) estan inscrites en el registre de població de Catalunya, llevat de les que, 

al marge, s’indica “NO INSCRITA”.

Aquesta llista conté                 signatures vàlides.

(localitat)                                                                    , de/d’                                              de 2

Signatura del director/a
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7. ADRECES, TELÈFONS I WEBS D’INTERÈS
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Via Laietana, 58 - 08003 Barcelona
Tel. 934 12 00 88 - Fax 934 12 31 45
www.idescat.net

Delegacions provincials de l’Instituto Nacional de Estadística (INE)
Barcelona
Via Laietana, 8 (08003)
Tel. 932 95 74 13 - Fax 933 10 19 23
Girona
Cap de Creus, 4-6 (17005)
Tel. 972 20 00 99 - Fax 972 21 90 00
Lleida
Prat de la Riba, 82 (25004)
Tel. 973 22 88 38 - Fax 973 23 64 89
Tarragona
Rambla Vella, 7 (43003)
Tel. 977 24 80 85 - Fax 977 22 76 09
www.ine.es

Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona
Tel. 93 304 65 00 - Fax 93 304 65 46
www.parlament-cat.net




