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Preàmbul
Catalunya ha tingut, des dels seus inicis mateixos, com a pilars bàsics del seu
capteniment col·lectiu la llibertat, el respecte a la llei i el pacte entre iguals.
En aquesta hora que Catalunya recupera la llibertat perduda, i amb ella la capacitat
completa de fer les seves pròpies lleis i la possibilitat efectiva de pactar d’igual a igual
amb totes les nacions del món, vol proclamar els principis que des de sempre l’han
guiada i l’han forjada al llarg de la història.
1.- La Nació Catalana
1.1.- La Nació Catalana està formada per totes les persones que tenen la voluntat de
formar-ne part.
1.2.- Aquesta voluntat es demostra principalment emprant de forma usual i habitual la
llengua catalana o, en el cas de les persones que no estiguin encara en condicions de ferho, palesant la voluntat d’aconseguir-ho en el menor temps possible.
1.3.- El territori de la Nació Catalana abasta totes les terres de parla catalana, de Salses a
Guardamar i de Fraga fins a Maó i l’Alguer.
1.4.- La Nació Catalana, com totes les nacions del món, té el dret a la existència i a regir
els seus propis destins en llibertat, amb l’ideal de ser una nació lliure, democràtica, justa
i pròspera.
2.- Organització política de la Nació Catalana
2.1.- Malgrat la seva indiscutible unitat nacional, la tradició política de la Nació
Catalana és de caire confederal, amb tres entitats principals que es regeixen de manera
autònoma: Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
2.2.- El principat d’Andorra i la ciutat de l’Alguer tenen el seu propi règim polític.
2.3.- Els diferents territoris de la Nació Catalana es relacionen entre ells en règim
d’igualtat sota els principis d’igualtat, llibertat i respecte mutu.
2.4.- Els territoris anomenats Catalunya del Nord i la Franja de Ponent formen part dels
territoris històrics de Catalunya, que li han estat amputats en contra de la seva voluntat.
És una reivindicació permanent de Catalunya que aquests territoris es puguin reintegrar
algun dia a les Institucions comunes, respectant sempre la voluntat i els drets
democràtics i individuals dels seus habitants.
2.5.- La Vall d’Aran és una petita porció de la Nació Occitana que per atzars històrics
resta enclavada dins dels territoris regits per les Institucions de Catalunya. Catalunya
proclama el seu respecte pels drets nacionals de l’Aran i d’Occitània en general, i
manifesta la seva voluntat de contribuir i ajudar en allò que pugui al seu exercici efectiu.
2.6.- Per aquesta Constitució, Catalunya es dota d’un règim polític propi. Tanmateix, i
en virtut de la tradició política ja esmentada, Catalunya se sentirà orgullosa de poder
establir llaços de col·laboració amb les Institucions de les altres terres de la Nació
Catalana que ho desitgin i en els termes que es pactin de mutu acord.
3.- Radicalitat democràtica
3.1.- La democràcia és per a Catalunya una condició a priori i entén que l’ideal de la
democràcia és l’àgora grega, on tots els ciutadans, lliures, iguals i ben informats,
decideixen conjuntament sobre els afers comuns. Aquest ideal és irrealitzable en la
societat actual, però apropar-s’hi tant com es pugui ha de ser la guia permanent de les
Institucions de Catalunya, tant en la seva actuació pública com en el seu funcionament
intern.
3.2.- Per tal d’apropar-se a l’ideal democràtic, aquesta Constitució procura l’adopció de
sistemes polítics que afavoreixin la responsabilitat dels electes davant dels seus electors,
el control mutu i l’equilibri entre les diferents Institucions, els mecanismes de
democràcia directa i la lliure participació dels ciutadans en els afers públics.
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Títol Primer: Principis generals
Capítol Primer: Catalunya
Article 1: Catalunya
1.- Catalunya és una comunitat nacional de persones lliures basada en el respecte per la
dignitat i la llibertat de cadascuna de les persones i en l’ús de la llengua catalana com a
vehicle de comunicació compartit.
2.- Catalunya es constitueix en Estat independent i aspira a ser membre de ple dret de la
Unió Europea.

Article 2: Drets històrics
1.- Les Institucions de Catalunya establertes per aquesta Constitució són les successores
i la continuació històrica de les que fins al 1714 la van governar amb les seves pròpies
lleis sota l’ègida dels Comtes de Barcelona i que li van ser arrabassades contra la seva
voluntat. Tots els drets i privilegis que corresponguin a aquestes Institucions històriques
són propietat inalienable de les Institucions definides en aquesta Constitució.
2.- En particular, la Generalitat de Catalunya és la mateixa Institució que la va governar
fins al 1714 i fou dissolta contra la seva voluntat, que governà Catalunya entre 1914 i
1923 sota el nom de Mancomunitat de Catalunya, novament restablerta el 1931 i que ha
mantingut la seva continuïtat històrica des d’aleshores.
3.- Les Institucions de Catalunya són també les successores legals de les Institucions
espanyoles que han governat en el seu territori des del 1714 fins a la data de la
independència.

Article 3: Capital
1.- La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona
2.- Les Institucions de Catalunya podran establir-se o celebrar sessions en qualsevol lloc
del territori.

Article 4: L’Aran
1.- Catalunya reconeix que l’Aran és una porció de la Nació Occitana enclavada dins
dels territoris regits per les Institucions de Catalunya.
2.- L’Aran té el dret d’autodeterminació.
3.- Mentre els ciutadans aranesos no decideixin separar-se da Catalunya, l’Aran es
regirà per un Estatut d’Autonomia lliurement pactat en règim d’igualtat entre les Corts
Catalanes i les Institucions que correspongui de l’Aran. El text final de l’Estatut haurà
de ser aprovat pel poble aranès en referèndum vinculant.
4.- L’Estatut de l’Aran el definirà com una Comarca Autònoma i podrà declarar-la
exempta d’integrar-se en l’estructura territorial definida al Títol Tercer de la
Constitució.

Capítol Segon: Els símbols nacionals de Catalunya
Article 5: Els símbols de Catalunya
1.- El símbols nacionals de Catalunya són la llengua, la bandera, l’escut, l’himne i la
festa nacionals.
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2.- Els símbols de Catalunya pertanyen a tots els ciutadans de Catalunya, que tenen el
dret d’usar-los sense limitació i el deure de respectar-los.
3.- Una llei del Parlament en regularà l’ús, el règim protocol·lari i la protecció jurídica.

Article 6: La llengua
1.- El català és la llengua pròpia de Catalunya i l’eix vertebrador de la Nació catalana.
Tots els ciutadans de Catalunya tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la sense
limitacions.
2.- La llengua catalana és l’oficial i habitual de totes les Institucions de Catalunya.
Només tindran validesa jurídica les disposicions redactades en llengua catalana.
3.- La relació entre els ciutadans i les Institucions de Catalunya es farà sempre i
exclusivament en llengua catalana, tret de les disposicions que es puguin dictar per
afavorir l’arrelament dels nouvinguts, que hauran de tenir sempre caràcter auxiliar i
transitori.

Disposició Transitòria: La llengua castellana
En atenció a les especials circumstàncies anteriors a la independència, s’estableix una
moratòria de deu anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Constitució, durant els
quals els ciutadans de Catalunya es podran relacionar també amb les Institucions de
Catalunya en llengua castellana.

Article 7: La bandera
1.- La bandera oficial de Catalunya és la tradicional dels comtes-reis, o bandera reial:
quatre pals de gules sobre fons d’or.
2.- La bandera reial onejarà sempre en tots els edificis públics i serà present en tots els
actes oficials, i ocuparà sempre el lloc més preferent.
3.- Atès que la bandera reial és compartida amb les altres terres de la Nació Catalana i
amb l’Aragó, quan sigui usada per representar conjuntament a Catalunya i altres
territoris, Catalunya serà representada en aquestes ocasions per la bandera de Sant Jordi,
que és una creu de gules en camp de plata.
4.- En record dels fets de 1714, la ciutat de Cardona tindrà el privilegi de fer onejar la
seva bandera per damunt de la de Sant Jordi entre els dies 11 i 14 de setembre de cada
any.

Article 8: L’escut
L’Escut de Catalunya és el tradicional dels comtes-reis: quatre pals de gules en camp
d’or, timbrat amb la corona reial.

Article 9: L’himne
1 .- L’himne de Catalunya és Els Segadors.
2.- Una llei del Parlament n’establirà la lletra i música oficials.

Article 10: La festa nacional
En record de la continuïtat històrica de les Institucions i del poble de Catalunya per
damunt dels avatars històrics, la festa nacional és l’Onze de Setembre.
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Capítol Tercer: Drets i deures
Secció Primera: La ciutadania de Catalunya

Article 11: El poble català
El poble català està format per les persones que gaudeixen de la ciutadania de Catalunya

Article 12: Adquisició i pèrdua de la ciutadania
1.- Totes les persones que tenen la voluntat de formar part de la Nació Catalana tenen
dret a gaudir de la ciutadania de Catalunya.
2.- Tots els nascuts dins del territori de Catalunya, o amb almenys un dels progenitors
amb la ciutadania de Catalunya, gaudeixen de la ciutadania de Catalunya des del
moment mateix del naixement. La llei preveurà l’extensió d’aquest dret inalienable als
fills adoptats per ciutadans de Catalunya.
3.- La llei fixarà el procediment pel qual aquelles persones que en tinguin la voluntat
puguin adquirir la ciutadania de Catalunya. Aquesta voluntat s’haurà de demostrar amb
el coneixement i ús habitual la llengua catalana, l’acceptació expressa dels principis
constitucionals i de les lleis de Catalunya, i el coneixement i acceptació dels seus usos i
costums.
4.- Ningú no pot ser privat de la ciutadania de Catalunya contra la seva voluntat.
5.- Tot major d’edat en plena possessió de les seves facultats mentals pot renunciar a la
ciutadania de Catalunya, sempre que ho faci amb plena llibertat i amb ple coneixement
dels seus efectes i conseqüències; la renúncia serà de per vida, sense possibilitat de
retroacció.

Article 13: Protecció de les Institucions
1.- És obligació fonamental de totes les Institucions de Catalunya proporcionar als
ciutadans de Catalunya tota la protecció que sigui legalment i raonablement possible.
2.- Aquesta protecció ha d’incloure el respecte al dret dels ciutadans a no ser molestats
en les seves activitats mentre no lesionin els drets de tercers

Article 14: Càrrecs públics
Per poder ocupar qualsevol càrrec públic de Catalunya és indispensable estar en
possessió de la ciutadania de Catalunya.

Article 15: Dret de sufragi
1.- El dret de sufragi per a les Institucions de Catalunya, tant actiu com passiu,
correspon únicament als ciutadans de Catalunya.
2.- Els ciutadans de Catalunya residents fora del territori de Catalunya tenen dret de
sufragi actiu. Una Llei del Parlament regularà els procediments per fer-lo efectiu i
garantir la seva adequada representació. L’obtenció del dret de vot al lloc de residència
no comportarà la pèrdua d’aquest dret.
3.- Excepcionalment, s’admetrà el dret de vot dels ciutadans de la Unió Europea
residents a Catalunya en aquells casos en què així ho estableixin expressament els
Tractats europeus.

Article 16: Doble nacionalitat
1.- Estar en possessió de la ciutadania de Catalunya és compatible amb qualsevol altra
ciutadania o nacionalitat d’arreu del món, fins i tot si aquesta no reconeix la condició
recíproca.
2.- El Parlament i la Generalitat poden aprovar Tractats i acords de tota mena amb
països estrangers per regular aquestes qüestions.
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Article 17: Majoria d’edat
1.- La plenitud dels drets i deures associats a la ciutadania de Catalunya s’adquireix amb
la majoria d’edat.
2.- La majoria d’edat s’adquireix als divuit anys
3.- La llei preveurà la progressiva adquisició dels drets i deures a partir dels catorze
anys.
4.- En particular, els joves amb catorze anys complerts tindran el dret de sufragi actiu
però no passiu. Aquest sufragi es farà en una urna separada, anomenada urna jove, el
resultat de la qual es dividirà per dos abans de sumar-se a la resta de vots en l’escrutini.

Article 18: Els estrangers a Catalunya
1.- L’entrada d’estrangers al territori de Catalunya s’ha de produir d’acord amb el que
estableixi la llei i els Tractats vigents en la matèria amb els seus països d’origen.
2.- Els estrangers que siguin legalment a Catalunya, de manera temporal o permanent,
tenen dret a la protecció de les Institucions de Catalunya igual que els ciutadans de
Catalunya.
3.- Els estrangers que vulguin fixar la seva residència a Catalunya de manera permanent
han de provar que tenen mitjans suficients o una manera legal de guanyar-se la vida.
4.- L’entrada i l’estada a Catalunya d’estrangers incomplint les condicions fixades en
aquest article, així com l’ajuda de qualsevol tipus que se’ls presti per mantenir llur
situació irregular, són delictes penats per la llei. Els estrangers amb residència legal a
Catalunya que hi incorrin perdran el dret d’estada i seran expulsats immediatament.

Article 19: Extradició
1.- Els ciutadans de Catalunya i els estrangers que hi siguin legalment no poden ser
extradits sense una ordre del President de la Generalitat, prèvia autorització d’un
Tribunal de Justícia de Catalunya.
2.- Aquesta autorització només es podrà donar si existeix un Tractat d’extradició amb el
país en qüestió, el presumpte delicte pel qual es demana ho és també a Catalunya i
existeixen garanties suficients que el reu no serà sotmès a tortura i tindrà un judici just,
en el qual no pot ser condemnat a pena de mort.

Article 20: Dret d’asil
La llei fixarà els termes i condicions necessàries per demanar i obtenir el dret d’asil.

Secció Segona: Drets i deures fonamentals

Article 21: La llibertat, dret bàsic
1.- La llibertat en el seu sentit més ampli és el dret més fonamental de tots. El seu
exercici només podrà ser limitat d’acord amb la llei i per sentència d’un Tribunal de
Justícia.
2.- Els límits de la llibertat de cadascú corresponen als de la llibertat dels altres.
3.- Està permesa tota acció que no estigui expressament prohibida. Les prohibicions han
de ser sempre raonables, justificades i del mínim abast possible.

Article 22: La responsabilitat, deure bàsic
1.- L’ús de la llibertat no eximeix de la responsabilitat per les seves conseqüències.
2.- Tothom és responsable de les conseqüències dels seus actes i n’ha de respondre
davant la llei o de les altres persones que n’hagin estat perjudicades.
3.- Pels actes dels menors d’edat en respondran les persones que en tinguin la pàtria
potestat. Pels actes de les persones incapacitades en respondran les persones que en
tinguin la representació legal.
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Article 23: Prohibició de la pena de mort i de la tortura
1.- És prohibida la pena de mort.
2.- Són prohibides la tortura, tant física com psíquica, i tota mena de pràctiques que se’n
puguin considerar associades.

Article 24: Carta de Drets i Deures
1.- Una Carta de Drets i Deures complementarà i detallarà els establerts per la
Constitució i els mantindrà permanentment adaptats als usos i costums vigents en cada
moment.
2.- Les disposicions de la Carta de Drets i Deures són part integrant de la Constitució.
3.- La Carta de Drets i Deures i les seves modificacions seran elaborades pel Síndic de
Greuges, aprovades sense modificacions pel Parlament per majoria de dos terços i
ratificades per majoria absoluta de les Corts de Catalunya. És responsabilitat del Síndic
de Greuges aconseguir el necessari acord amb el Parlament i les Corts per tal d’obtenirne l’aprovació i la ratificació, i comptarà durant tot el procés amb l’ajut de la resta de
Síndics i del Tribunal Suprem.

Secció Tercera: Garanties

Article 25: Vinculació dels drets
1.- Els drets reconeguts per la Constitució vinculen a totes les Institucions de Catalunya.
Només per llei, que en tot cas n’haurà de respectar el seu contingut essencial, se’n podrà
regular l’exercici.
2.- Totes les Institucions de Catalunya han de tenir present en totes les seves actuacions
el reconeixement, el respecte i la protecció dels principis i drets reconeguts per la
Constitució.
3.- Qualsevol ciutadà pot demanar la tutela dels drets reconeguts per la Constitució
davant del Síndic de Greuges, dels Tribunals ordinaris, i si s’escau a través del recurs
d’empara davant del Tribunal Suprem.

Article 26: Vinculació dels deures
1.- Els deures establerts per la Constitució vinculen a tots els ciutadans de Catalunya i a
tots els estrangers que hi siguin de manera temporal o permanent. Només per llei, que
en tot cas n’haurà de respectar el seu contingut essencial, se’n podrà regular l’exempció.
2.- Totes les Institucions de Catalunya han de tenir present en totes les seves actuacions
l’obligació de tothom de complir amb els seus deures establerts per la Constitució.
3.- Qualsevol ciutadà pot demanar el compliment dels drets per qui no ho faci, davant
del Síndic que correspongui, dels Tribunals ordinaris, i si s’escau a través del recurs
d’empara davant del Tribunal Suprem.

Article 27: Suspensió dels drets
1.- Els drets reconeguts per la Constitució podran ser suspesos quan s’acordi la
declaració de l’estat d’excepció, de setge o de guerra. Una llei determinarà la forma i els
casos en els quals es podrà fer aquesta declaració, i el seu abast.
2.- Una llei determinarà la forma i els casos en els quals, de forma individual i amb la
necessària intervenció judicial i el control parlamentari adequat, els drets reconeguts per
la Constitució poden ser suspesos per a persones determinades, en relació amb les
investigacions corresponents a la seguretat nacional, l’actuació de bandes armades o
elements terroristes o altres amenaces per a la vida, la llibertat i el benestar dels
ciutadans de Catalunya.
3.- En cap cas es podrà prohibir la creació o existència d’un partit polític, ni privar ni
limitar de cap manera l’exercici de la seva funció essencial que és la representació dels
ciutadans.
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4.- La utilització injustificada o abusiva de les facultats de suspensió reconegudes en
aquest article produirà responsabilitat penal, com a violació dels drets i llibertats
reconeguts per la Constitució i les lleis.

Capítol Quart: La normativa jurídica
Article 28: Imperi de la llei
1.- Tots els ciutadans i totes les Institucions de Catalunya i tots els estrangers que siguin
al seu territori estan sotmesos a l’imperi de la llei.
2.- La llei és igual i la mateixa per a tots, incloses les Institucions de Catalunya.

Article 29: Condicions de la normativa jurídica
1.- Totes les disposicions normatives han de tendir a promoure el benestar, la llibertat i
la seguretat dels ciutadans, la garantia i aplicació efectiva dels seus drets i l’exigència en
el compliment de llurs deures.
2.- La normativa jurídica s’ha de basar en el principi d’economia jurídica i per tant els
promotors de tota nova norma n’han de justificar la necessitat i utilitat i garantir el
tractament adequat de les eventuals redundàncies o contradiccions amb les normes
preexistents i indicar aquelles que han de ser suprimides o modificades per tal de
mantenir la coherència i economia del conjunt.
3.- La normativa jurídica s’ha de basar en el principi de subsidiarietat, i per tant tota
disposició ha de preveure la seva aplicació per la Institució més propera al ciutadà que
sigui possible i raonable.
4.- És condició indispensable per a la vigència de qualsevol norma que hagi estat
publicada i estigui permanentment a disposició dels ciutadans.
5.- Tothom té el dret de conèixer fàcilment i gratuïtament quina normativa està en vigor
en cada moment per a qualsevol afer, i quin és el seu abast i efectes.
6.- El Corpus Jurídic de Catalunya, regulat per l’article 142, és l’instrument que ha de
permetre la realització efectiva del que estableixen els punts 4 i 5 anteriors.
7.- En tot cas, les normes de qualsevol rang han de complir amb el principi de legalitat,
la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions
sancionadores no favorables o restrictives de drets, la seguretat jurídica, la
responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat.

Article 30: La jerarquia normativa
1.- La normativa jurídica està subjecta a aquesta jerarquia:
a) La Constitució
b) Les decisions preses pels ciutadans mitjançant referèndum vinculant, en
l’àmbit que l’ha votat.
c) Les Lleis aprovades pel Parlament de Catalunya
d) Els Decrets emesos pel President de la Generalitat
e) Les Disposicions dictades pels Ajuntaments, Vegueries i Batllies, per aquest
ordre de prioritat; aquestes Disposicions només tindran validesa dins del seu
territori.
f) Les Ordres emeses pels Consellers de la Generalitat
2.- Entre dues normes contradictòries d’igual rang prevaldrà la més recent, amb el
benentès que la normativa aprovada per les Institucions de Catalunya en règim
autonòmic o abans del 1714 tenen el mateix valor jurídic i només es diferencien per
l’antiguitat.

Disposició Transitòria: Normativa espanyola
La normativa espanyola vigent a Catalunya en el moment de la independència es
considerarà, fins que el Parlament de Catalunya decideixi altra cosa, com a dret
supletori i residual, fent la corresponent translació de les Institucions espanyoles a les
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catalanes. En el termini de trenta dies a comptar de l’entrada en vigor de la Constitució,
el Tribunal Suprem emetrà un dictamen amb la manera com s’han de fer les
equivalències.

Capítol Cinquè: El sector públic
Article 31: Definició
El Sector Públic de Catalunya està format pel conjunt de totes les Institucions de
Catalunya, les empreses o entitats de qualsevol mena que hi siguin vinculades de
qualsevol forma i en general totes les organitzacions que facin ús de cabals públics o
que prestin serveis als ciutadans per encàrrec o concessió de qualsevol Institució de
Catalunya.

Article 32: Principis generals de funcionament
1.- L’acció del sector públic tindrà per finalitat donar als ciutadans el servei de la millor
qualitat possible, i es basarà en:
a) L’honestedat, la transparència i el seny en l’ús dels cabals públics.
b) L’eficiència i la rapidesa en el servei als ciutadans. L’obligació de les
Institucions de garantir un servei no implica que l’hagin de donar directament,
sinó de la manera que resulti més eficient.
c) El principi d’afavorir el ciutadà en situacions de dubte o no prou ben definides
d) L’aplicació sistemàtica del principi de subsidiarietat
e) La cerca permanent i sistemàtica de qualsevol possibilitat de millora i
l’aplicació de les que sigui possible.
2.- Són obligacions del sector públic:
a) Respectar i tenir sempre presents els punts enunciats al número anterior i
procurar-ne sempre l’aplicació més completa i cabal.
b) Ajudar el ciutadà en l’exercici efectiu dels seus drets, el compliment del seus
deures i en l’assumpció de les seves responsabilitats fins allà on sigui possible i
raonable en les seves relacions amb les Institucions i amb el sector públic en
general.
c) Procurar donar el millor servei possible amb els recursos disponibles i evitarne tot tipus de malbaratament.
3.- Els principis i obligacions ressenyats obliguen a totes Institucions, a totes les
empreses i organitzacions del sector púbic de Catalunya, i a totes les persones que hi
treballin.

Article 33: Carta de Bones Pràctiques
1.- Una Carta de Bones Pràctiques fixarà els principis i criteris que han de seguir les
Institucions, les empreses o entitats de qualsevol mena vinculades al sector públic i els
servidors públics tant pel que fa al bon ús dels cabals públics com a la qualitat del servei
a donar als ciutadans.
2.- Les disposicions de la Carta de Bones Pràctiques són part integrant de la
Constitució.
3.- La Carta de Bones Pràctiques i les seves modificacions seran elaborades pel Síndic
de Comptes, aprovades sense modificacions pel Parlament per majoria de dos terços i
ratificada per majoria absoluta de les Corts de Catalunya. És responsabilitat del Síndic
de Comptes aconseguir el necessari acord amb el Parlament i les Corts per tal d’obtenirne l’aprovació i la ratificació, i comptarà durant tot el procés amb l’ajut de la resta de
Síndics i del Tribunal Suprem.
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Títol Segon: Les Institucions Generals de Catalunya
Capítol Primer: Les Corts de Catalunya
Secció Primera: Principis generals

Article 34: Definició
Les Corts de Catalunya són la màxima representació del poble de Catalunya.

Article 35: Missió
1.- Les Corts de Catalunya tenen l’alta missió de supervisar el funcionament de totes les
altres Institucions de Catalunya i d’establir les línies més generals a seguir.
2.- Als efectes indicats, les Corts de Catalunya nomenen les persones independents que
han d’ocupar els càrrecs de Síndics, Magistrats del Tribunal Suprem i membres de les
Juntes Superiors, els quals realitzaran en nom seu la tasca de supervisió i control, i en
retran comptes anualment.

Article 36: Composició
1.- Les Corts de Catalunya estan formades pel Braç Parlamentari, el Braç Institucional i
el Braç Local. S’anomena Plenari de les Corts a la reunió conjunta dels tres Braços sota
la presidència de la Mesa de les Corts.
2.- El Braç Parlamentari està compost per tots els Diputats del Parlament de Catalunya.
3.- El Braç Institucional està compost per:
a) La Mà Presidencial, que està formada per fins a un màxim de dotze persones
en total, designades segons aquest ordre:
i) el President de la Generalitat;
ii) els antics Presidents de la Generalitat que estiguin en condicions
d’assumir-ho i no formin part de les Corts de Catalunya per altra via, del
més recent al més antic;
iii) els antics Presidents del Parlament que estiguin en condicions
d’assumir-ho i no formin part de les Corts de Catalunya per altra via, del
més recent al més antic
iv) els antics Presidents del Tribunal Suprem que estiguin en condicions
d’assumir-ho i no formin part de les Corts de Catalunya per altra via, del
més recent al més antic.
b) La Mà Judicial, formada pels dotze Magistrats del Tribunal Suprem.
c) La Mà Sindical, formada pels Síndics, el Fiscal General de Catalunya i els
antics Síndics i Fiscals Generals que estiguin en condicions d’assumir-ho i no
formin part de les Corts de Catalunya per altra via, del més recent al més antic,
fins a un màxim de dotze persones.
4.- El Braç Local està compost per:
a) Tots els Batlles i Veguers de Catalunya
b) Els Alcaldes dels Ajuntaments amb més població de Catalunya fins al nombre
mínim necessari per complir aquestes dues condicions:
i) que la suma de la població dels Ajuntaments representats pel seu
Alcalde sigui almenys el noranta per cent dels habitants de Catalunya
ii) que el nombre total de membres del Braç Local sigui almenys els dos
terços del total de les Corts.
5.- Ningú podrà ser membre de les Corts de Catalunya per més d’una via. Si hom hi té
dret, ha de renunciar, amb efectes exclusius de la seva participació a Corts, a totes
menys una.
6.- Abans de cada convocatòria de les Corts de Catalunya, el Síndic Notari determinarà
les persones concretes que hi han d’assistir, les convocarà individualment i els lliurarà
l’acreditació corresponent.
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Secció Segona: Funcionament

Article 37: Deliberació
Les sessions de les Corts de Catalunya seran sempre en Plenari, però els Braços poden
reunir-se i deliberar separadament.

Article 38: Meses
1.- Les Corts de Catalunya i cada un dels Braços tindrà la seva pròpia Mesa per ordenar
els debats i les votacions, i en general per garantir el bon funcionament de la Institució.
2.- La Mesa del Braç Parlamentari estarà formada pel President, el Vicepresident Primer
i el Secretari Primer de la Mesa del Parlament. La resta de membres la Mesa del
Parlament els auxiliarà en la seva tasca.
3.- La Mesa del Braç Institucional estarà formada pel President del Tribunal Suprem, en
qualitat de President; l’ex President del Parlament més recent dels presents, en qualitat
de Vicepresident i el Síndic Notari en qualitat de Secretari.
4.- La Mesa del Braç Local estarà formada pel Veguer de Barcelona en qualitat de
President, el Batlle d’Osona en qualitat de Vicepresident i l’Alcalde de Girona en
qualitat de Secretari.
5.- La Mesa de les Corts de Catalunya estarà presidida pel President de les Corts i del
Parlament, el Veguer de Barcelona en qualitat de Vicepresident i Síndic Notari en
qualitat de Secretari.
6.- Els altres components de les Meses dels Braços ajudaran a la Mesa de les Corts en la
seva tasca.
7.- La Mesa de les Corts dictarà les normes que consideri oportunes per al seu bon
funcionament i de les Corts.

Article 39: Procediment de decisió
1.- La formació de la voluntat de cada Braç es produirà mitjançant votació igual i
pública dels membres presents.
2.- La formació de la voluntat del Plenari de les Corts de Catalunya es produirà d’acord
amb el procediment següent:
a) Tots els Braços votaran simultàniament, però els vots de cada Braç es
comptaran per separat, i els resultats obtinguts es traduiran a percentatges.
b) El resultat de la votació serà la mitjana dels percentatges obtinguts per cada
opció en cada Braç.
c) Si aquest recompte produís un empat que calgués desfer, es tornarien a sumar
els percentatges, donant un pes del quaranta per cent al Braç Local i d’un trenta
per cent a cada un dels altres dos. Si encara persistís l’empat, es repetiria la suma
donant un pes del quaranta per cent al Braç Parlamentari i d’un trenta per cent a
cada un dels altres dos, i si encara persistís l’empat, el President de les Corts
decidiria.

Article 40: Tipus de les sessions
1.- Les Corts de Catalunya celebraran sessions de rendició de comptes, de nomenament
i extraordinàries.
2.- En les sessions de rendició de comptes, s’escoltarà i debatrà l’informe o informes
que correspongui, i es votaran les propostes de resolució que es presentin.
3.- En les sessions de nomenament es faran les votacions pertinents segons els
nomenaments a efectuar. El Plenari podrà escoltar els candidats i n’acordarà les
condicions i el moment.
4.- En les sessions extraordinàries, s’escoltarà la presentació dels convocants i es
votaran les propostes de resolució que es presentin.

Article 41: Freqüència de les sessions
1.- Les Corts de Catalunya celebraran quatre sessions de rendició de comptes cada any:
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a) La primera, dins del primer trimestre de l’any natural, per escoltar i debatre
els informes de cada un dels Síndics.
b) La segona, dins del segon trimestre de l’any natural, per escoltar i debatre els
informes de cada una de les Juntes Superiors.
a) La tercera, dins del tercer trimestre de l’any natural, per escoltar i debatre els
informes del President del Parlament i del President del Tribunal Suprem..
b) La quarta, dins del quart trimestre de l’any natural, per escoltar i debatre
l’informe del President de la Generalitat.
2.- Les Corts de Catalunya celebraran una sessió de nomenaments cada vegada que
calgui nomenar un o més Síndics, Magistrats del Tribunal Suprem o membres d’alguna
Junta Superior.
3.- Les Corts de Catalunya celebraran una sessió extraordinària quan ho demani:
a) El President de la Generalitat
b) El Parlament, per majoria absoluta
c) Vuit Magistrats del Tribunal Suprem
d) Dos Síndics conjuntament.
e) Una Junta Superior, per majoria de dos terços. Els membres de la Junta
Superior convocant podran intervenir en la sessió amb veu i sense vot.
f) Un nombre de membres de les Corts de Catalunya que en conjunt representin
una cinquena part dels vots ponderats del total.
4.- Els convocants d’una reunió extraordinària han d’ajuntar a la sol·licitud de
convocatòria un resum dels motius o qüestions que pretenen debatre.
5.- En qualsevol cas, la convocatòria i organització material de les sessions de les Corts
de Catalunya serà responsabilitat del Síndic Notari.

Article 42: Resolucions
1.- El Plenari pot aprovar dos tipus de resolució, anomenades Decisions i Declaracions.
2.- Les Decisions del Plenari obliguen a totes les Institucions de Catalunya amb força de
llei. Les Decisions no poden comportar obligació de cap mena als ciutadans.
3.- Els Braços poden aprovar Declaracions.
4.- Les Declaracions només expressen l’opinió de les Corts o del Braç que les ha
aprovades, però no tenen cap efecte jurídic.
5.- Poden presentar propostes de resolució:
a) Un terç dels membres d’un Braç.
b) Un nombre de membres de les Corts de Catalunya que en conjunt representin
una desena part dels vots ponderats del total.
c) En les sessions de rendició de comptes, els que presenten els informes.
d) En les sessions de nomenaments no hi ha resolucions.
e) En les sessions extraordinàries, els convocants de la sessió.

Article 43: Sessions d’Honor
1.- Les sessions d’Honor de les Corts són sessions extraordinàries on s’invita a una
persona o institució, catalana o estrangera, a qui es vulgui retre un homenatge molt
destacat.
2.- Es convocarà una sessió d’Honor si ho demana:
a) el President de la Generalitat i els tres Síndics conjuntament,
b) el Parlament per majoria de dos terços,
c) el Tribunal Suprem per unanimitat o
d) per Decisió de les pròpies Corts per majoria absoluta,

Article 44: Audiències
1.- Les Audiències de les Corts són sessions extraordinàries on s’invita a una persona o
institució, catalana o estrangera, com a orador invitat.
2.- Es convocarà una Audiència si ho demana:
a) el President de la Generalitat amb l’aval d’un Síndic,
b) el Parlament per majoria absoluta,
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c) el Tribunal Suprem, amb un mínim de deu vots favorables o
d) per Decisió de les pròpies Corts.

Article 45: Reglaments
Les Corts de Catalunya i cada Braç establiran el seu propi Reglament.

Article 46: Nomenaments
1.- Correspon a les Corts de Catalunya fer el nomenaments dels Síndics, els Magistrats
del Tribunal Suprem i els membres de les Juntes Superiors, tots els quals es regularan
pel procediment descrit en aquest article.
2.- La fixació dels terminis per a cada tràmit correspon al Síndic Notari, que els
establirà amb caràcter general, però podrà escurçar-los per raó d’urgència si l’elecció
s’ha de produir per haver quedat vacant el càrrec abans de la finalització normal del
mandat. En tot cas, el procés complet no podrà durar més de sis mesos en total.
3.- El procediment s’iniciarà amb la sol·licitud de candidats per part del Síndic Notari:
a) El President de la Generalitat, la Sindicatura i el Tribunal Suprem nomenaran
fins a tres candidats cada un.
b) Nomenaran fins a dos altres candidats addicionals:
- Si s’ha de nomenar un Síndic, el Consell de la Sindicatura
- Si s’ha de nomenar un Magistrat del Suprem, el Tribunal Suprem
- Si s’ha de nomenar un membre d’una Junta Superior, el plenari de la
Junta Superior afectada. Si la Junta Superior és de nova creació, el
President de la Generalitat i la Sindicatura podran nomenar un candidat
addicional cadascun.
c) Cada Diputat, a títol personal, podrà proposar un possible candidat.
d) El Síndic Notari confegirà una llista d’onze candidats amb els que hagin estat
nomenats dins del termini assenyalat d’acord amb els punts a i b, i la completarà
si s’escau triant lliurement entre els possibles candidats que li hagin estat
proposats pels Diputats.
4.- Els onze candidats de la llista confegida pel Síndic Notari seran sotmesos a
l’escrutini del Parlament, tràmit que correspondrà al Plenari en el cas de Síndics i
Magistrats del Suprem i a la Comissió competent en la matèria en el cas de les Juntes
Superiors. El resultat es reflectirà en un informe d’idoneïtat de cada candidat. L’informe
serà aprovat per majoria simple del Plenari o de la Comissió, però tots els Diputats del
Parlament hi podran afegir els vots particulars que considerin oportuns.
5.- Les Corts de Catalunya celebraran una sessió de nomenaments, en la qual els
candidats seran eliminats mitjançant quatre votacions successives, que es realitzaran en
dos dies consecutius:
a) En la primera votació, al matí del primer dia, cada membre de les Corts de
Catalunya podrà votar fins a vuit dels onze candidats, i seran eliminats els quatre
menys votats.
b) En la segona votació, a la tarda del primer dia, cada membre de les Corts de
Catalunya podrà votar fins a quatre dels set candidats restants, i seran eliminats
els tres menys votats.
c) En la tercera votació, al matí del segon dia, cada membre de les Corts de
Catalunya podrà votar fins a dos dels quatre candidats restants, i seran eliminats
els dos menys votats.
d) En la quarta i darrera votació, a la tarda del segon dia, cada membre de les
Corts de Catalunya podrà votar un sol candidat, i serà elegit el més votat.
6.- Si el nombre de llocs a proveir per a un mateix òrgan col·lectiu és de més d’un, es
cobriran tots simultàniament amb un sol procediment, i totes les xifres referides als
candidats indicades als punts 3, 4 i 5 d’aquest article es multiplicaran pel nombre de
llocs a proveir. Si els membres elegits han de tenir mandats de durada diferent, es
determinarà segons l’ordre dels vots obtinguts en la quarta votació.
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Secció Tercera: La Junta de Braços

Article 47: Definició i finalitat
1.- La Junta de Braços és un òrgan que actua per delegació de les Corts de Catalunya i
n’assumeix les funcions sota determinades condicions.
2.- La Junta de Braços té per finalitat facilitar un funcionament més àgil de les Corts de
Catalunya en aquells afers que per la seva naturalesa ho requereixin o aconsellin i alhora
no precisin de la solemnitat d’una reunió plenària de Corts.

Article 48: Composició
La Junta de Braços es constituirà per la Mesa de les Corts, que la presidirà més altres
nou representants de cada Braç, entre els que obligatòriament hi haurà els restants
membres de la Mesa del Braç corresponent.

Article 49: Funcionament
1.- La Junta de Braços actuarà només per mandat exprés de les Corts de Catalunya, i per
a les finalitats i sota les condicions que li hagin estat expressament establertes.
2.- El mandat per actuar de la Junta de Braços ha de ser establert mitjançant una Decisió
del Ple de les Corts de Catalunya.
3.- Si el mandat de les Corts ho exigeix, cada Braç es reunirà separadament per debatre
o tractar els afers que li hagin estat encarregats i les seves conclusions seran resumides
per la Mesa del Braç. La Mesa pot actuar de la manera que consideri més oportú,
incloent que la reunió es faci per via telemàtica o sistema equivalent, sempre que es
compleixin els requisits necessaris per garantir una discussió oberta, completa i eficient.
4.- La Junta de Braços prendrà les decisions que correspongui a partir de les posicions
expressades en el debat al si de cada Braç.

Article 50: Limitacions
1.- Les Corts de Catalunya no podran encarregar a la Junta de Braços que les
substitueixin en:
a) les sessions de nomenaments,
b) les sessions de rendició de comptes,
c) les extraordinàries convocades per ratificar una modificació de la Constitució
d) les Sessions d’Honor i les Audiències.
2.- La capacitat de la Junta de Braços per adoptar Decisions haurà de fer-se dins d’uns
límits clarament marcats en el mandat de les Corts de Catalunya.

Secció Quarta: Les Juntes Superiors

Article 51: Definició
1.- Les Juntes Superiors són òrgans emanats de les Corts de Catalunya encarregats en
nom seu de supervisar, regular i vigilar determinats aspectes de la vida política,
econòmica o social que per la seva naturalesa ho requereixen.
2.- Les Juntes Superiors només responen de la seva actuació davant les Corts de
Catalunya.

Article 52: Creació i dissolució
1.- Les Juntes Superiors es creen i dissolen per llei del Parlament, que en regularà
l`objecte, les competències, la capacitat normativa i la capacitat sancionadora.
2.- Per a la creació i dissolució d’una Junta Superior cal que així ho acordi una Decisió
de les Corts de Catalunya.
3.- També poden proposar la creació o dissolució d’una Junta Superior:
a) El President de la Generalitat
b) Qualsevol Síndic
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c) El Tribunal Suprem
d) El propi Parlament

Article 53: Composició i nomenament
1.- Tota Junta Superior tindrà un mínim de dotze membres i un màxim de trenta-sis.
2.- El mandat dels membres de la Junta Superior serà de quatre anys com a mínim i com
a màxim de set.
3.- El règim de reelecció serà tal que ningú pugui ser membre de la mateixa Junta més
de vint anys consecutius o vint-i-cinc no consecutius.
4.- Els mandats dels membres de la Junta Superior estaran esglaonats de tal manera que
cada any natural s’hagi de renovar almenys un dels seus membres, i s’escurçarà, si cal,
el mandat del membre més antic per aconseguir-ho.
5.- Els nomenaments del membres de les Juntes Superiors es farà pel procediment
indicat a l’article 46

Disposició Transitòria: Juntes Superiors a crear amb caràcter
immediat
1.- En el termini màxim d’un any a partir de l’aprovació de la present Constitució han
d’estar creades i constituïdes almenys les Juntes Superiors encarregades de Defensa de
la Competència, Mercat de Valors, Energia, Telecomunicacions i Mitjans Audiovisuals.
2.- Mentre no es constitueixin aquestes Juntes Superiors, el President de la Generalitat
podrà establir per decret un règim provisional i nomenar-ne uns membres en funcions.
Els mandats d’aquests membres en funcions no comptarà als efectes de les durades de
mandat que siguin d’aplicació.

Capítol Segon: La Generalitat
Secció Primera: Principis generals

Article 54: Definició
La Generalitat és l’òrgan del Poder Executiu de Catalunya

Article 55: Organització
1.- La Generalitat està encapçalada pel seu President i s’organitza en Conselleries,
també anomenades Departaments.
2.- Al capdavant de cada Conselleria hi ha un Conseller.

Article 56: Delegació del President
1.- El President reuneix en la seva persona totes les funcions, competències i facultats
de la Generalitat.
2.- Totes les actuacions de qualsevol òrgan de la Generalitat es fan en nom i per
delegació del President.

Secció Segona: El President de la Generalitat

Article 57: Cap de l’Estat
1.- El President de la Generalitat és el Cap de l’Estat de Catalunya
2.- Com a Cap de l’Estat, el President de la Generalitat:
a) Té sempre el primer lloc en el protocol de Catalunya, excepte en les reunions
de les Corts de Catalunya, en què és precedit pels membres de les Meses de les
Corts i dels Braços.
b) Ostenta la màxima representació de Catalunya a les relacions internacionals
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c) Acredita els ambaixadors i altres representants diplomàtics de Catalunya i rep
les credencials dels ambaixadors estrangers a Catalunya.
d) Prèvia autorització del Parlament de Catalunya, declara la guerra i fa la pau.
e) Té la potestat d’exercir el dret de gràcia, d’acord amb les condicions i
limitacions que fixin les lleis.

Article 58: Comte de Barcelona
1,- El President de la Generalitat és l’única persona amb dret a ostentar el títol de Comte
de Barcelona i la resta de títols nobiliaris o de sobirania de Catalunya, així com els
tradicionalment associats als comtes-reis i als seus descendents.
2.- Tots els drets, honors i privilegis que puguin estar associats als títols esmentats en el
punt anterior estan extingits sense dret de reclamació; i els possibles vestigis de validesa
que en puguin quedar es consideren revertits a favor de la Generalitat, o del seu
President si s’escau.

Article 59: Cap de l’Executiu
Com a cap del Poder Executiu de Catalunya, el President de la Generalitat:
a) Ostenta la màxima representació de la Generalitat a l’interior de Catalunya.
b) Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària, d’acord amb la
Constitució i les lleis.
c) Dirigeix la política interior i exterior de Catalunya
d) Dirigeix l’acció de la Generalitat, i la seva Administració.
e) En tant que comandant suprem de les Forces Armades de Catalunya, que són
una part de la Generalitat, dirigeix la defensa de Catalunya i l’acció de
l’Administració militar de la Generalitat.
f) Negocia i signa els Tractats internacionals, sens perjudici de la necessària
ratificació pel Parlament de Catalunya.
g) Exerceix la resta de funcions que determinin les lleis.

Article 60: Substitució
1.- En cas de vacant, l’ordre de substitució del President de la Generalitat és:
a) El Conseller Primer, si està nomenat
b) Els Consellers Destacats per ordre decreixent d’edat, si n’hi ha
c) La resta de Consellers per ordre decreixent d’edat
d) El President del Parlament
e) Els Diputats Generals del Parlament, per ordre decreixent d’edat
Aquest President ho serà només fins a la pròxima data electoral, en la qual se n’elegirà
un de nou per a la resta del mandat del President causant de la vacant, tret que
correspongui la renovació regular del President.
2.- La substitució no permet exercir les atribucions del President relatives al
plantejament d’una qüestió de confiança ni la designació ni el cessament dels consellers.

Article 61: Elegibilitat
A part de la resta de condicions que estableixin les lleis, no es podrà presentar candidat
a President de la Generalitat qui en la data de la primera volta electoral ja hagi exercit el
càrrec durant tres mil dies o més.

Article 62: Estatut personal del President
1.- El President de la Generalitat, durant el seu mandat no pot ésser detingut ni retingut,
excepte en cas de delicte flagrant.
2.- Correspon al Tribunal Suprem decidir sobre la inculpació, el processament i
l’enjudiciament del President pels actes realitzats durant el seu mandat.
3.- Una llei del Parlament regularà l’estatut personal del President de la Generalitat.
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Disposició transitòria: Posada en marxa de les Institucions
Un cop aprovada la Constitució, el President de la Generalitat prendrà per decret les
mesures necessàries per posar en marxa les Institucions, sota els principis següents:
a) Es prorrogarà el mandat de les persones que ja ocupin càrrecs equivalents als
establerts en la Constitució, fins a la data d’acabament del mandat
constitucional en funció de la data del primer nomenament.
b) Els càrrecs sense equivalent es consideraran vacants i el President adoptarà
les mesures per proveir-los en el termini més breu que sigui raonablement
possible.
c) El President podrà establir per decret un text provisional per a les lleis
manades per la present Constitució, que serà vigent fins que el Parlament
n’aprovi el text definitiu.

Secció Tercera: Els Departaments i els Consellers

Article 63: Nomenament i funcions
El President de la Generalitat, lliurement, nomena i separa del càrrec els Consellers, i
determina les funcions, competències i àrees de responsabilitat dels Departaments.

Article 64: Conseller Primer i Consellers Destacats
1.- El President de la Generalitat pot nomenar un Conseller Primer amb la funció de
coordinar l’actuació de tots els altres Consellers, per delegació del President i sota la
seva autoritat.
2.- El President de la Generalitat pot nomenar un o més Consellers Destacats amb la
funció de coordinar l’actuació de diversos Consellers, per delegació del President i sota
la seva autoritat i del Conseller Primer si està nomenat.
3.- El President pot delegar funcions representatives o executives en el Conseller Primer
o en els Consellers Destacats, de manera temporal o permanent. La llei podrà limitar
l’abast temporal o material d’aquestes delegacions.

Article 65: Funcions dels Consellers
Els Consellers dirigeixen el seu Departament sota les directius el President i, si s’escau,
del Conseller Primer i del Conseller Destacat que correspongui.

Article 66: Estatut personal dels Consellers
1.- Els Consellers de la Generalitat no poden ésser detinguts ni retinguts durant el seu
mandat pels actes realitzats en compliment del seu càrrec.
2.- Correspon al Tribunal Suprem decidir sobre la inculpació, el processament i
l’enjudiciament dels consellers pels actes realitzats en compliment del seu càrrec.
3.- Pels actes presumptament delictius comesos pels Consellers fora del compliment del
seu càrrec estan subjectes a la mateixa llei que la resta dels ciutadans.

Secció Quarta: Altres qüestions

Article 67: Incompatibilitats
1.- El càrrec de President de la Generalitat és absolutament incompatible amb qualsevol
altre càrrec, funció o professió, públic o privat, remunerat o no, tret dels estrictament
honorífics i dels que per llei li siguin associats.
2.- El càrrec de Conseller de la Generalitat és absolutament incompatible amb qualsevol
altre càrrec, funció o professió, públic o privat, remunerat o no, tret del de Diputat
General del Parlament, dels estrictament honorífics i dels que per llei li siguin associats.
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Capítol Tercer: El Parlament de Catalunya
Secció Primera: Principis generals

Article 68: Definició
El Parlament de Catalunya és la representació permanent del poble de Catalunya

Article 69: Inviolabilitat i indissolubilitat
1.- El Parlament de Catalunya és inviolable.
2.- El Parlament de Catalunya no pot ser dissolt mai. Els mandats de Diputat es renoven
sempre de manera parcial formant una continuïtat indefinida en el temps.

Article 70: Potestats del Parlament
1.- El Parlament de Catalunya és l’òrgan del Poder Legislatiu de Catalunya, aprova els
pressupostos, autoritza l’emissió de deute públic de Catalunya i exerceix el control del
Poder Executiu.
2.- L’autoritat del Parlament només està sotmesa al poble de Catalunya expressat en
referèndum vinculant i a les Decisions de les Corts de Catalunya.
3.- Si el Tribunal Suprem sentencia que algun aspecte de les lleis és contrari a la
Constitució, el Parlament està obligat a modificar-la o engegar un procés de reforma
constitucional.

Article 71: Òrgans del Parlament
Els òrgans del Parlament de Catalunya són el Ple, les Comissions, la Mesa i el
President.

Article 72: Assistents a les sessions dels òrgans del Parlament
1.- El President i els Consellers de la Generalitat i els Veguers de Catalunya poden
assistir, amb veu i sense vot, sempre que ho desitgin i sense necessitat de petició ni avís
previ a les sessions del Ple i de les Comissions del Parlament.
2.- El Parlament pot citar a declarar davant de qualsevol dels seus òrgans a qualsevol
ciutadà de Catalunya i a qualsevol estranger que es trobi al territori de Catalunya. Les
persones citades tenen obligació de comparèixer, sota la pena fixada per la llei.
3.- El Parlament pot invitar a participar com a orador invitat a qualsevol persona que
consideri oportú.

Article 73: Reglament de funcionament
El Parlament estableix lliurement el seu Reglament de funcionament, que haurà de ser
tramitat com una llei.

Secció Segona: Els Diputats

Article 74: Diputats Territorials i Diputats Generals
1.- Els membres del Parlament de Catalunya ostenten el títol de Diputats.
2.- Els Diputats es divideixen en Diputats Territorials i Diputats Generals.
3.- Tret dels aspectes específicament derivats de la seva naturalesa, i d’allò
expressament previst a les seccions Cinquena i Sisena d’aquest Capítol, no existeix cap
diferència entre els Diputats Territorials i els Generals pel que fa a les seves facultats,
drets i deures al si del Parlament.

Article 75: Unicitat de representació
1.- Ningú no podrà acumular sota cap concepte més d’una acta de Diputat.
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2.- Si s’acumulés en una mateixa persona un acta territorial i una de general, es perdia
automàticament aquesta darrera.
3.- Cap Diputat territorial pot ser candidat a un acta territorial, tret que es presenti a les
eleccions corresponents a la fi del seu mandat.

Article 76: Publicitat
1.- Les intervencions dels Diputats en tots els òrgans del Parlament i el sentit de les
seves votacions són públiques i han de ser fàcilment accessibles pels ciutadans en tot
moment.
2.- Són excepcions a aquest obligació de publicitat:
a) Tot el referent a la Comissió de Secrets Oficials
b) Les sessions de la Mesa, quan així ho consideri oportú la pròpia Mesa
c) Aquells altres casos expressament previstos per la llei

Article 77: Estatut del Diputat
1.- Els Diputats són inviolables pels vots i les opinions que emetin en l’exercici de llur
càrrec.
2.- La inviolabilitat dels Diputats no implica immunitat pels actes presumptament
delictius comesos pels Diputats fora del compliment del seu càrrec, on estan subjectes a
la mateixa llei que la resta dels ciutadans de Catalunya.
3.- Els diputats no estan sotmesos a mandat imperatiu.
4.- La llei de l’estatut del Diputat regularà l’aplicació d’aquests principis.

Article 78: Dedicació i remuneració dels Diputats
1.- Els Diputats han de tenir dedicació absoluta i exclusiva a la tasca legislativa i a les
responsabilitats derivades de la seva condició de representants del poble de Catalunya.
2.- Els Diputats seran remunerats per la seva tasca. L’import d’aquesta remuneració serà
fixat cada any en els Pressupostos de Catalunya.
3.- Els Diputats disposaran d’un pressupost per al manteniment de la seva oficina
parlamentària, l’atenció als electors, elaboració d’estudis i en general totes les activitats
lícites que es considerin necessàries per complir amb les seves obligacions.
4.- Els Diputats Territorials disposaran d’un pressupost addicional per al manteniment
d’una oficina parlamentària a la seva circumscripció.
5.- El Parlament facilitarà un allotjament als Diputats que resideixin a una distància
superior al que es consideri prudencial del lloc on s’hagi de reunir, mentre prenguin part
en les sessions.
6.- El Reglament del Parlament regularà aquestes qüestions.

Article 79: Diputats Territorials
1.-Els Diputats Territorials són elegits cada cinc anys pel sistema majoritari en
circumscripcions unipersonals.
2.- Els Diputats Territorials representen la totalitat dels ciutadans de la seva
circumscripció i tenen l’obligació de defensar els seus interessos col·lectius.
3.- A efectes de determinar el nombre de diputats a elegir, se seguirà aquest
procediment:
a) Es defineix com el cens compensat d’un territori qualsevol la mitjana
ponderada en la proporció de dos a un entre el cens electoral real del territori i el
que li correspondria si la totalitat del cens dels electors residents a Catalunya
estigués repartit uniformement per tot el territori.
b) Es dividirà Catalunya en unes demarcacions electorals que coincidiran amb
les vegueries, més una altra per als catalans residents fora de Catalunya.
c) A cada demarcació li correspondrà un nombre de diputats territorials en
funció del seu cens compensat, a raó d’un diputat per cada cent mil electors o
fracció. Per a la demarcació de residents fora de Catalunya es prendrà el cens
electoral.
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d) Cada demarcació es dividirà en tantes circumscripcions com diputats li
corresponguin. La determinació del nombre i els límits de les circumscripcions
dins de cada demarcació correspon al Síndic Notari, el qual es regirà per
aquestes bases:
i) El cens electoral de les circumscripcions de la mateixa demarcació han
de ser el més igualats que sigui raonablement possible i en tot cas han
d’estar en la proporció màxima de tres a un.
ii) Si en dues eleccions consecutives no ha variat el nombre de diputats
d’una demarcació i les circumscripcions segueixen complint la regla de
la proporció màxima del cens, no es podran variar els seus límits.
iii) Per fixar els límits de les circumscripcions s’usaran, per ordre de
preferència, els límits comarcals, els límits municipals, els nuclis separats
de població, les circumscripcions electorals dels Regidors Territorials, les
divisions administratives o tradicionals i els accidents geogràfics
significatius.
iv) Cada circumscripció ha de ser un territori connex, llevat dels
enclavaments determinats pels límits anteriors.
4.- Cada Diputat Territorial nomenarà cada any entre els altres Diputats un Diputat
Suplent que el representarà en cas de necessitat, segons el que estableixin de mutu
acord. Aquesta representació no podrà comportar mai la cessió del dret de vot en el Ple
del Parlament ni en les Corts de Catalunya.
5.- Les vacants que es produeixin entre els Diputats Territorials es mantindran fins a la
propera data electoral, en què seran cobertes, si s’escau, mitjançant una elecció parcial.
El mandat del diputat electe serà només fins a l’acabament del mandat del que ha
produït la vacant. Mentre l’acta estigui vacant, els interessos dels ciutadans de la
circumscripció seran defensats pel Diputat Suplent nomenat pel causant de la vacant.

Article 80: Diputats Generals
1.- El nombre de Diputats Generals a elegir en cada elecció serà igual al de Diputats
Territorials que existeixin en aquell moment, incloent-hi els llocs vacants.
2.- Els Diputats Generals seran elegits cada quatre anys en una única circumscripció per
tot Catalunya seguint el sistema proporcional.
3.- Els Diputats Generals representen la totalitat del poble de Catalunya i tenen
l’obligació de defensar els seus interessos col·lectius.

Secció Tercera: El Ple del Parlament de Catalunya

Article 81: Definició
El Ple és el màxim òrgan del Parlament de Catalunya i està format per la totalitat dels
Diputats.

Article 82: Sessió permanent
1.- El Ple del Parlament de Catalunya es troba en sessió permanent, per bé que es pot
suspendre per un temps que mai no serà superior a trenta dies.
2.- En els moments que es trobi suspesa la sessió, la Mesa tindrà cura de les funcions
més indispensables, i convocarà d’urgència la represa de la sessió si s’escau.

Article 83: Jornada parlamentària
1.- El període de temps des que es reprèn la sessió i fins a la nova suspensió es coneix
com a una jornada parlamentària.
2.- La Mesa aixecarà acta dels debats haguts en cada jornada parlamentària. El
Reglament del Parlament en determinarà el procediment d’aprovació, la qual s’haurà de
produir com a molt tard a l’inici de la jornada següent.
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Article 84: Potestat legislativa
La potestat legislativa del Parlament de Catalunya s’exerceix únicament en el Ple.

Article 85: Votació
1.- El Parlament de Catalunya pren les seves decisions mitjançant votacions en què els
Diputats disposaran d’un vot cadascun.
2.- Tret dels casos en què expressament es demani una majoria qualificada, les
votacions es resoldran per majoria simple.

Secció Quarta: Les Comissions del Parlament

Article 86: Definició
Les Comissions són òrgans del Parlament de Catalunya que actuen per delegació del Ple
per a una finalitat o en un àmbit d’actuació determinats.

Article 87: Creació, dissolució, durada i funcions
1.- Les Comissions es creen i dissolen per acord del Ple del Parlament
2.- Les Comissions poden tenir una durada indefinida o temporal
3.- Cada Comissió tindrà unes funcions o un àmbit d’actuació que es definirà en el
mateix acord de creació.
4.- Hi haurà una Comissió per cada Conselleria de la Generalitat, amb la funció
exclusiva de fer el seguiment i el control de la seva actuació.
5.- Les decisions de les Comissions no tenen eficàcia jurídica, tret que una llei ho avali
de forma expressa. En cap cas aquesta eficàcia podrà tenir força de llei.
6.- Les Comissions poden redactar la normativa interna necessària per al seu propi
funcionament.

Article 88: Composició i votació
1.- Les Comissions estaran formades exclusivament per Diputats, en el nombre que
fixarà l’acord de creació, que estarà entre el cinc per cent i el quinze per cent del total de
Diputats.
2.- Els Diputats de les Corts que no formin part d’una Comissió, hi estaran representats
per un membre de la Comissió. El Reglament del Parlament fixarà la forma de
nomenament dels Diputats que han de formar part de les Comissions i de garantir que
cada Diputat està representat per algun d’ells.
3.- Les Comissions prendran les seves decisions per la votació dels Diputats que la
componen, els quals tindran un vot ponderat segons el nombre de Diputats que
representen.

Article 89: Actuació de les Comissions
1.- Les Comissions disposen de la màxima autonomia per a la consecució dels fins que
li hagin estat encomanats pel Ple del Parlament.
2.- Només el Ple del Parlament pot limitar les accions d’una Comissió

Article 90: Comissió de Secrets Oficials
1.- La Comissió de Secrets Oficials és una Comissió especial, de caràcter permanent i té
per missió conèixer sense limitació tot allò que sigui oficialment qualificat de secret.
2.- La Comissió de Secrets Oficials estarà formada pel President de les Corts i quatre
altres Diputats.
3.- Els membres de la Comissió de Secrets Oficials i totes les persones que intervinguin
en les seves reunions tenen l’obligació de guardar el secret més absolut sobre tot el que
s’hi tracti. La transgressió d’aquesta obligació serà considerada Alta Traïció i serà
severament penada per la llei.
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4.- Una llei de Secrets Oficials estendrà aquesta obligació i les corresponents penes amb
caràcter general a totes les persones que tinguin coneixement de les matèries oficialment
qualificades com a secretes.
5.- Tothom que, en funció del seu càrrec conegui alguna informació qualificada de
secreta, té l’obligació d’informar-ne sense limitacions a la Comissió de Secrets Oficials
si li és requerit.
6.- La llei de Secrets Oficials definirà també els nivells i modalitats de secret, la seva
durada i qui està autoritzat a determinar-ho.

Secció Cinquena: El President de les Corts de Catalunya

Article 91: El President de les Corts
1.- El President de les Corts és un òrgan unipersonal encarregat de vetllar pel bon
funcionament de les Corts i del Parlament.
2.- El President de les Corts és la segona autoritat institucional de Catalunya, excepte en
les reunions de les Corts de Catalunya, que és la primera.
3.- El President de les Corts ho és també del Parlament i de la seva Mesa.
4.- El President, auxiliat per la Mesa, presideix la sessió del Ple del Parlament, ordena
els debats, i fixa l’ordre del dia de cada jornada.

Article 92: Mandat i elecció del President de les Corts
1.- El President de les Corts s’escull pel Ple del Parlament entre els Diputats Generals.
Un cop elegit, conservarà la seva condició fins al final del seu mandat com a Diputat.
2.- Si el President sortint ha estat reelegit com a Diputat, seguirà en funcions fins al
nomenament del nou President; en cas contrari aquesta funció serà complerta pel
membre de la Mesa de més rang entre els que continuïn essent Diputats o hagin estat
reelegits.
3.- En la primera jornada de l’any natural en què calgui elegir nou President, la primera
tasca del Parlament serà la votació per cobrir aquesta alta dignitat.
4.- Tots els Diputats Generals poden presentar la seva candidatura avalada per un
nombre d’altres Diputats no menor del deu per cent del nombre total. Cada Diputat
podrà avalar un sol candidat.
5.- Si només es presenta un candidat, serà proclamat President sense més tràmit; en cas
contrari, es procedirà a una votació on cada Diputat podrà votar un sol candidat. i caldrà
obtenir la majoria absoluta per ser proclamat President. Si ningú obté aquesta majoria,
es produirà una segona votació entre els dos candidats més votats de la primera volta, i
serà elegit el més votat.
6.- En cas de vacant per altres causes s’elegirà un nou President en la primera jornada
parlamentària després de produir-se la vacant, seguint el mateix procediment.

Secció Sisena: La Mesa del Parlament

Article 93: La Mesa del Parlament
1.- La Mesa del Parlament és un òrgan col·lectiu que ajuda el President de les Corts en
les seves funcions.
2.- La Mesa està formada per un màxim de nou Diputats, que seran el President de les
Corts, dos o quatre Vicepresidents i un nombre parell de Secretaris, que no podrà ser
inferior al de Vicepresidents. Tots els membres de la Mesa han de ser Diputats generals.
3.- La Mesa, sota la direcció del President, redacta l’acta de cada jornada, que ha de ser
aprovada pel propi Parlament.

Article 94: Elecció de la Mesa
1.- En la primera jornada de cada any natural, un cop elegit el President si cal, el Ple del
Parlament elegirà la resta dels membres de la Mesa per a l’any que s’inicia.
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2.- Tots els Diputats generals poden presentar la seva candidatura avalada per un
nombre d’altres Diputats no menor del cinc per cent del nombre total. Cada Diputat
podrà avalar com a màxim tants candidats com Secretaris s’hagin d’elegir.
3.- Es produirà una única votació, en la que cada Diputat podrà votar com a màxim un
nombre de candidats igual a la meitat del total de llocs de Vicepresident i Secretari a
elegir.
4.- Els candidats seran ordenats de més a menys vots obtinguts; en cas d’empat de més a
menys antiguitat com a Diputat i si persistís l’empat per ordre decreixent d’edat.
5.- Els primers de l’ordenació fins al nombre previst seran proclamats Vicepresidents, i
els següents fins al nombre previst seran proclamats Secretaris.
6.- El Reglament del Parlament preveurà la forma per a la provisió de vacants.

Secció Setena: Elaboració de les lleis

Article 95: Iniciativa legislativa
1.- La iniciativa legislativa es pot presentar sota forma de projecte de llei o de
proposició de llei.
2.- Els projectes de llei inclouran un primer text articulat a debatre i esmenar. Les
proposicions de llei no inclouen un text articulat, sinó només indicacions generals sobre
la matèria i el contingut de la llei que es proposa.
3.- Tenen capacitat per presentar projectes de llei:
a) El President de la Generalitat
b) Una Comissió del Parlament
c) Una iniciativa popular, avalada per un nombre de signatures de ciutadans amb
dret a vot equivalent al deu per cent del cens electoral.
4.- Tenen capacitat per presentar proposicions de llei:
a) Les Corts de Catalunya, mitjançant una Decisió.
b) El President de la Generalitat
c) Un nombre de diputats equivalent al deu per cent de la Cambra
d) Una Comissió del Parlament
e) Un Síndic
f) Una iniciativa popular, avalada per un nombre de signatures de ciutadans amb
dret a vot equivalent al cinc per cent del cens electoral.
5.- Els projectes i les propostes de llei que es presentin han de ser tramitades
obligatòriament, però poden acabar sense que s’aprovi finalment la llei corresponent,
excepte les propostes incloses en una Decisió de les Corts que s’haurà de traduir
finalment en una llei.
6.- Presentada la iniciativa, la Mesa l’assignarà a la Comissió competent en la matèria a
legislar.

Article 96: Tràmit de Ponència
1.- Si la iniciativa s’ha pres mitjançant projecte de llei, s’obviarà aquest tràmit, ja que el
text inclòs en la pròpia iniciativa és el text de la Ponència.
2.- Si la iniciativa s’ha pres mitjançant proposició de llei, la Comissió nomenarà una
Ponència entre els Diputats que en formen part.
3.- Si la iniciativa de la llei no prové d’una Decisió de les Corts de Catalunya, la
proposta final de la Ponència pot ser que no cal redactar aquesta llei, decisió que posarà
fi a la tramitació de la iniciativa si és avalada per la Comissió mitjançant votació per
majoria simple. Si la Comissió no avala aquesta proposta, es nomenarà una altra
Ponència.

Article 97: Tràmit de Comissió
1.- El text aprovat per la Ponència serà sotmès a la Comissió, davant de la qual tots els
Diputats podran formular les esmenes que tinguin per convenient.
2.- Els Diputats que no siguin membres de la Comissió però hi hagin presentat esmenes,
intervindran en el debat per defensar-les, però sense dret a vot.
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3.- Si la iniciativa de la llei no prové d’una Decisió de les Corts de Catalunya, la decisió
final de la Comissió pot ser que no cal redactar aquesta llei, cosa que posarà fi a la
tramitació de la iniciativa.

Article 98: Tràmit al Ple del Parlament
1.- El text aprovat per la Comissió podrà ser esmenat novament davant del Ple del
Parlament.
2.- L’aprovació final de les lleis correspon en tot cas al Ple del Parlament, mitjançant
una votació conjunta de tot el text.

Article 99: Oposició del President de la Generalitat
Si el President de la Generalitat manifesta la seva oposició al text final d’una llei, podrà
exigir que sigui ratificada per majoria de dos terços pel Parlament. El President només
podrà exigir aquest privilegi un màxim de tres vegades en un mandat presidencial, però
comptaran com una sola si el Parlament aprova la mateixa llei o lleis amb contingut
similar o que siguin essencialment la mateixa que una altra a la qual ja s’hagi oposat el
President. En cas de dubte resoldrà el Tribunal Suprem.

Article 100: Modificació de les lleis
La modificació d’una llei preexistent s’ha de tramitar com l’elaboració d’una llei nova.

Article 101: Tràmit d’urgència
1.- La Mesa del Parlament pot acordar que una iniciativa sigui tramitada d’urgència a
proposta de qui la impulsa, o bé per decisió de la pròpia Mesa
2.- Les iniciatives tramitades d’urgència ometran els tràmits de Ponència i de Comissió,
i seran debatudes directament al Ple del Parlament.

Article 102: Publicació i entrada en vigor
1.- El President del Parlament signarà les lleis aprovades pel Parlament, i ratificades si
s’escau, i les trametrà al Síndic Notari, el qual n’ordenarà la immediata inclusió en el
Corpus Legislatiu de Catalunya.
2.- La llei entrarà en vigor immediatament de complerts aquests tràmits, tret que la
pròpia llei indiqui una data posterior.

Secció Vuitena: Els Tractats internacionals

Article 103: Negociació, signatura i ratificació dels Tractats
1.- Els Tractats internacionals seran negociats per la Generalitat, signats pel seu
President i ratificats pel Plenari del Parlament.
2.- Catalunya no és obligada per cap Tractat que no hagi complert els tràmits de
signatura i ratificació.

Article 104: Constitucionalitat dels Tractats
1.- Cap Tractat internacional no pot contenir disposicions contràries a la Constitució. En
el seu cas, caldrà modificar-la abans de ratificar-lo.
2.- La ratificació dels Tractats no es pot produir sense el control de constitucionalitat
previ per part del Tribunal Suprem.

Article 105: Responsabilitat de la Generalitat
Correspon a la Generalitat la garantia i vigilància del compliment dels Tractats i de les
resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la
cessió de competències feta per Catalunya en virtut del Tractat..
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Secció Novena: El control del Poder Executiu

Article 106: Òrgans de control
1.- El Parlament de Catalunya exerceix la funció de control del Poder Executiu
mitjançant el Ple del Parlament i les Comissions.
2.- Les Comissions poden exigir la presència del Conseller o Consellers de la
Generalitat competents en la matèria de la Comissió per donar les explicacions que els
siguin requerides i respondre a les preguntes orals o escrites que se’ls adrecin.
3.- La presència del President de la Generalitat només pot ser exigida pel Ple.
4.- El Ple i les Comissions poden ordenar la presència de qualsevol altre ciutadà de
Catalunya per tal de recollir la informació que considerin necessària per exercir la seva
funció de control.
5.- Tots els Diputats poden adreçar-se per escrit al President i als Consellers per
demanar allò que considerin convenient i hauran d’obtenir resposta clara i completa per
escrit en un termini raonablement curt. El Reglament del Parlament regularà el
procediment i en pot limitar l’ús per tal d’evitar abusos.
6.- El President i els Consellers de la Generalitat poden demanar comparèixer davant del
Parlament per informar sobre allò que tinguin per convenient. La petició s’adreçarà a la
Mesa, que decidirà si la compareixença serà davant el Ple o d’una Comissió, i en fixarà
la data.

Article 107: Responsabilitat del President de la Generalitat
El President de la Generalitat, en tant que màxim dipositari del Poder Executiu, respon
davant de les Corts i del Parlament per totes les accions de la Generalitat.

Article 108: Preguntes orals
1.- Almenys un cop al mes el Ple del Parlament celebrarà una sessió de preguntes orals
adreçades al President de la Generalitat.
2.- Almenys un cop a la setmana el Ple celebrarà una sessió de preguntes orals
adreçades a un o més Consellers de la Generalitat. Cada Conseller s’ha de sotmetre a
una sessió de preguntes orals almenys vint cops a l’any.
3.- Les preguntes orals seran plantejades pels Diputats al President de la Generalitat o
als Consellers presents, sense necessitat de notificació prèvia del seu contingut i hauran
de ser respostes, també oralment, de forma immediata. El President o Conseller
interpel·lats, podran, tanmateix, ampliar la resposta per escrit en un termini no superior
a tres dies.

Capítol Quart: El Poder Judicial
Secció Primera: Principis generals

Article 109: Administració de la Justícia
1.- La justícia emana del poble de Catalunya i s’administra en nom seu per Tribunals
formats per jutges i magistrats professionals, independents, responsables, neutrals,
equitatius, assenyats i raonables.
2.- La llei preveurà les mesures necessàries per tal de garantir que els jutges i magistrats
compleixen efectivament les condicions anteriors.
3.- Es prohibeix la institució del jurat en qualsevol de les seves variants.

Article 110: Garanties de jutges i magistrats
1.-. Els jutges i magistrats només podran ser separats, suspesos, traslladats o jubilats per
alguna de les causes i amb les garanties previstes per la llei.
2.- Per tal d’assegurar la total independència dels membres del poder judicial, la llei ha
d’establir el règim d’incompatibilitats oportú.
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Article 111: Fonts de les sentències
Els Jutges i Magistrats jutjaran i dictaran les sentències en base als fets provats, i
interpretaran la literalitat de les lleis segons els usos i costums que siguin majoritaris en
el poble de Catalunya en el moment de dictar sentència.

Article 112: Penes
1.- Les penes de privació de llibertat tenen per objectiu protegir els ciutadans de les
persones incíviques i hauran de cessar tan bon punt aquesta protecció no sigui
necessària, o allargar-se fins que no ho sigui.
2.- Els reus condemnats a penes de privació de llibertat hauran de treballar a benefici de
la Generalitat per tal de sufragar, en tot o en part, el cost que representa el seu
manteniment i vigilància, d’acord amb el que estableixin les lleis. Aquest deute pot ser
exigit fins i tot amb posterioritat a la posada en llibertat, si la sentència així ho estableix.
3.- En cap cas es podrà considerar extingida la responsabilitat per un delicte ni
complerta la pena corresponent si el reu no ha rescabalat el dany causat fins allà on sigui
possible.

Article 113: Unitat jurisdiccional
1.- L’organització i funcionament del poder judicial es basa en el principi d’unitat
jurisdiccional.
2.- Es prohibeixen tota mena de Tribunals fora de la jerarquia jurisdiccional
3.- Aquesta unitat ha de ser compatible amb l’existència i el foment de sistemes
d’arbitratge i mediació, així com amb l’actuació dels jutges de pau i la promoció
d’acords extrajudicials en els litigis entre parts. Tots aquests sistemes formen part també
del Poder Judicial i han de ser contemplats i regulats per la llei.

Article 114: Compliment de les sentències
El compliment de les sentències fermes és obligat, i totes les Institucions de Catalunya
tenen el deure de col·laborar-hi i el de la vigilància d’aquest compliment.

Article 115: Gratuïtat de la Justícia
1.- Tothom té dret a un judici just, a la millor defensa possible i a la gratuïtat de la
justícia.
2.- La llei penarà l’obtenció de beneficis injustos mitjançant l’ús indegut o abusiu
d’aquests drets.

Article 116: Publicitat de la Justícia
1.- Les actuacions judicials seran públiques, tret d’aquelles excepcions que prevegin les
lleis de procediment.
2.- El procediment serà predominantment oral, sobretot en matèria criminal.
3.- Les lleis de procediment hauran de tendir a minimitzar el temps necessari per tal que
es dicti sentència, garantint sempre els drets de l’acusat i de les parts.
4.- Les sentències seran sempre motivades i es pronunciaran en audiència pública.
5.- La llei penarà la utilització de l’Administració de Justícia per a fins injustos.

Article 117: Errors judicials
Els errors judicials i els perjudicis causats per un funcionament anormal de
l’Administració de Justícia donaran dret a indemnització en els termes que fixi la llei.

pàg.27 de 58

Secció Segona: el Tribunal Suprem de Catalunya

Article 118: Definició
El Tribunal Suprem de Catalunya és el màxim òrgan del Poder Judicial de Catalunya
pel que fa a l’administració de la justícia i com a tal és la darrera instància en tots els
processos judicials.

Article 119: Composició, nomenament i mandat
1.- El Tribunal Suprem està format per dotze Magistrats amb un exercici mínim de vint
anys en el Poder Judicial, almenys cinc d’ells com a Jutges o Magistrats, que són
nomenats per un únic període de nou anys.
2.- El nomenament dels Magistrats del Tribunal Suprem es farà pel procediment indicat
a l’article 46
3.- Els mandats dels Magistrats del Tribunal Suprem estaran esglaonats de tal manera
que cada any natural s’hagi de renovar almenys un dels seus membres, i s’escurçarà, si
cal, el mandat del membre més antic per aconseguir-ho.

Article 120: Independència i inviolabilitat
1.- El Tribunal Suprem exerceix les seves funcions per delegació del poble de
Catalunya, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d’acord amb
les lleis.
2.- Els Magistrats del Tribunal Suprem són independents i inviolables en l’exercici de
les seves funcions.

Article 121: Informe anual
El Tribunal Suprem, a través del seu President, rendeix comptes de la seva actuació
anualment davant les Corts de Catalunya, mitjançant un informe que és debatut i votat
en una sessió de rendició de comptes.

Article 122: El President del Tribunal Suprem
El càrrec de President del Tribunal Suprem correspon al Magistrat a qui resti menys
temps de mandat, tret que per unanimitat el propi Tribunal decideixi altra cosa.

Secció Tercera: Organització del Poder Judicial

Article 123: Carta de la Justícia
1.- Una Carta de la Justícia regularà els aspectes organitzatius i de funcionament del
Poder Judicial i de la seva Administració.
2.- Les disposicions de la Carta de la Justícia són part integrant de la Constitució.
3.- La Carta de la Justícia i les seves modificacions seran elaborades pel Consell
Superior de la Justícia sota la coordinació i l’impuls del seu President, aprovada sense
modificacions pel Parlament per majoria de dos terços i ratificada per majoria absoluta
de les Corts de Catalunya. És responsabilitat del President del Tribunal Suprem
aconseguir el necessari acord del Consell Superior de la Justícia amb el Parlament i les
Corts per tal d’obtenir-ne l’aprovació i la ratificació, i comptarà durant tot el procés amb
l’ajut de la Sindicatura i del Tribunal Suprem.

Article 124: El Consell Superior de la Justícia
1.- El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan màxim del Poder Judicial pel que fa a la
seva organització i funcionament, i està encarregat del seu govern.
2.- El Consell Superior de la Justícia està compost per trenta-sis membres:
a) El President del Tribunal Suprem, que n’és també el President amb vot de
qualitat
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b) Els altres onze Magistrats del Tribunal Suprem o la persona que cada un
d’ells designi per representar-lo, sigui de forma temporal o permanent
c) El Fiscal General de Catalunya o la persona que designi per representar-lo,
sigui de forma temporal o permanent
d) Quatre Diputats, representants del Parlament, nomenats pel seu Ple
e) Dos Consellers de la Generalitat, lliurement nomenats pel seu President
f) Un representant dels Síndics, nomenat pel Consell de la Sindicatura
g) Sis representants de Jutges i Magistrats
h) Sis representants de la resta dels treballadors de l’Administració de Justícia,
inclosos els de presons, els treballadors socials, la fiscalia i la policia
i) Tres representants dels advocats en exercici
j) Un representant de les Facultats de Dret de les Universitats de Catalunya
3.- La Carta de la Justícia determinarà els procediments de nomenament i la durada del
mandat dels membres del Consell Superior de la Justícia indicats a les lletres g a j del
punt 2 d’aquest article, els quals en tot cas, han de ser elegits de forma democràtica pel
conjunt dels seus representats. Tanmateix, podrà establir procediments censataris per
garantir la correcta representació de tots els estaments.
4.- El Consell Superior de la Justícia és l’únic organisme legitimat per decidir en
matèria nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari de Jutges i Magistrats,
inclosos els jutges de pau així com dels sistemes i mecanismes previstos a l’article
113.3. A aquestes efectes, establirà els oportuns mecanismes de control de qualitat de la
seva actuació.
5.- El Consell Superior de la Justícia establirà el pressupost anual del Poder Judicial, el
qual que ha de ser aprovat pel Parlament i s’incorporarà als Pressupostos generals de
Catalunya.

Article 125: La Fiscalia
1.- La Fiscalia és una Institució que té la missió de promoure l’acció de la justícia i
l’interès públic, la defensa de la legalitat i dels drets dels ciutadans, i l’exigència en el
compliment dels seus deures.
2.- La Fiscalia pot actuar a petició dels interessats, del President de la Generalitat, d’un
Síndic o per pròpia iniciativa.
3.- La Fiscalia és encapçalada pel Fiscal General de Catalunya i actua segons els seus
propis òrgans i sota els principis d’unitat d’actuació, dependència jeràrquica i subjecta
als principis de legalitat i imparcialitat.
4.- El Fiscal General de Catalunya és nomenat per un període de sis anys pel President
de la Generalitat, el qual el triarà entre tres candidats que li seran presentats
respectivament per la Comissió del Parlament competent en la matèria, el Tribunal
Suprem, i la Sindicatura.
4.- Un cop nomenat, el Fiscal General és inamovible tret de dimissió, inhabilitació,
destitució per delicte flagrant o causa major.
5.- La Carta de la Justícia regularà l’estructura i funcions de la Fiscalia i el seu estatut
orgànic.
6.- La Carta de la Justícia establirà les condicions i formes de relació de la Fiscalia amb
els Jutges i Magistrats, els Tribunals i la policia judicial.
7.- La Policia Judicial depèn de la Fiscalia en els termes que estableixi la llei.

Capítol Cinquè: La Sindicatura
Secció Primera: Principis generals

Article 126: Definició
La Sindicatura és la reunió de tres òrgans unipersonals emanats de les Corts de
Catalunya, anomenats Síndic de Greuges, Síndic de Comptes i Síndic Notari, i els
serveis administratius que comparteixen.
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Article 127: Independència, inviolabilitat i incompatibilitats
1.- Els Síndics exerceixen les seves funcions per delegació de les Corts de Catalunya,
amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d’acord amb les lleis.
2.- Els Síndics són independents i inviolables en l’exercici de les seves funcions i només
responen de la seva actuació davant les Corts de Catalunya.
3.- Totes les Institucions de Catalunya estan obligades a atendre les peticions dels
Síndics i auxiliar-los en la seva tasca.
4.- Els càrrecs de Síndic són absolutament incompatibles amb qualsevol altre càrrec,
funció o professió, públic o privat, remunerat o no, tret dels estrictament honorífics i
dels que per llei li siguin associats.

Article 128: Elecció i mandat dels Síndics
1.- Els Síndics són elegits pel procediment indicat a l’article 46 per un únic període de
set anys.
2.- Les persones que hagin ostentat un càrrec de Síndic no poden ser elegides altre cop
per a cap Sindicatura.

Article 129: Informe anual
Els Síndics rendeixen comptes de la seva actuació anualment davant les Corts de
Catalunya, mitjançant un informe que és debatut i votat en una sessió de rendició de
comptes.

Article 130: Sol·licitud de dictamen
Els Síndics, en l’àmbit que els és propi, poden sol·licitar dictamen al Tribunal Suprem
sobre els projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i
qualsevol norma de rang inferior.

Article 131: Capacitat sancionadora
1.- Els Síndics no tenen capacitat sancionadora, tret de les que els reconeix aquesta
Constitució i de les que expressament els reconegui una llei.
2.- Els Síndics denunciaran davant els Tribunals de Justícia aquelles actuacions que
considerin que no s’ajusten a dret.

Article 132: El Consell de la Sindicatura
El Consell de la Sindicatura és la reunió dels tres Síndics i és l’àmbit on es prenen de
mutu acord les decisions compartides.

Article 133: Pressupost
Els Síndics estableixen, al si del Consell de la Sindicatura, el seu propi pressupost, el
qual que ha de ser aprovat pel Parlament i s’incorporarà als Pressupostos generals de
Catalunya.

Article 134: Col·laboració amb altres Institucions anàlogues
Els Síndics poden establir relacions de col·laboració amb els seus equivalents en l’àmbit
local i altres figures anàlogues creades en l’àmbit públic i el privat, tant a Catalunya
com a l’estranger.

Secció Segona: El Síndic de Greuges

Article 135: Definició
El Síndic de Greuges és un Alt Comissionat de les Corts Generals de Catalunya amb la
missió de protegir i defensar els drets i les llibertats i exigir el compliment dels deures i
l’assumpció de responsabilitats.
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Article 136: Àmbit d’actuació
1.- Per tal de complir degudament amb la seva funció, el Síndic de Greuges supervisa,
amb caràcter exclusiu, l’activitat de totes les Institucions de Catalunya, incloses les
d’àmbit local, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les
empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès
general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les
altres persones amb un vincle contractual amb qualsevol Institució de Catalunya o amb
les entitats públiques que en depenen.
2.- Amb la finalitat del millor compliment de la seva alta responsabilitat, la llei pot
determinar ampliacions dels àmbits on el Síndic de Greuges també podrà actuar.

Secció Tercera: El Síndic de Comptes

Article 137: Definició
El Síndic de Comptes és un Alt Comissionat de les Corts Generals de Catalunya amb la
missió de vigilar i garantir el bon ús dels cabals públics de totes les Institucions i de la
resta del sector públic de Catalunya i de les activitats del sector privat finançades amb
fons públics.

Article 138: Àmbit d’actuació
1.- Per tal de complir degudament amb la seva funció, el Síndic de Comptes supervisa,
amb caràcter exclusiu, l’activitat de totes les Institucions de Catalunya, incloses les
d’àmbit local, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les
empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès
general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les
altres persones amb un vincle contractual amb qualsevol Institució de Catalunya o amb
les entitats públiques que en depenen.
2.- L’actuació del Síndic de Comptes inclou, amb caràcter no limitatiu i per a totes les
persones i entitats del seu àmbit: fiscalitzar-ne els comptes, vigilar-ne la gestió
econòmica i financera, el control d’eficiència, la prevenció i detecció del frau i de tota
mena de pràctiques il·legals o èticament incorrectes i, en general, vigilar i promoure la
transparència i honestedat del funcionament de persones i entitats.
3.- El Síndic de Comptes dirigeix, organitza i coordina la Intervenció General de
Catalunya, que té capacitat d’actuació sobre totes les Institucions, Administracions i
altres organismes de Catalunya que manegin fons públics.
4.- Amb la finalitat del millor compliment de la seva alta responsabilitat, la llei pot
determinar ampliacions dels àmbits on el Síndic de Comptes també podrà actuar.

Article 139: Potestat sancionadora
1.- El Síndic de Comptes denunciarà davant els Tribunals de Justícia totes les
actuacions presumptament deshonestes o delictives que descobreixi, així com el mal ús
o ús il·lícit dels fons públics.
2.- Mentre no es resolguin els litigis presentats, el Síndic de Comptes pot separar de les
seves funcions de manera cautelar i amb efectes immediats qualsevol persona que al seu
parer tingui la possibilitat de perjudicar de manera il·lícita els cabals públics.

Secció Quarta: El Síndic Notari

Article 140: Definició
El Síndic Notari és un Alt Comissionat de les Corts Generals de Catalunya amb la
missió de controlar i donar fe de tot allò que fa referència a la legislació, les dades
públiques, el correcte funcionament de les Institucions i els processos electorals.
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Article 141: Funcions
1.- El Síndic Notari és el Primer Notari de Catalunya i com a tal:
a) Dóna fe dels actes oficials
b) Presideix la Junta Superior del Notariat
2.- El Síndic Notari, a més de les funcions i responsabilitats que expressament li
confereixin les lleis:
a) Convoca, organitza i supervisa tots els processos electorals de Catalunya, en
dirigeix l’escrutini i proclama els electes, tot garantint la neutralitat i
transparència del procés.
b) Manté al dia el padró d’habitants i el cens electoral
c) Promulga les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i les decisions preses
en referèndum vinculant, i manté permanentment actualitzat i a la fàcil consulta
dels ciutadans el Corpus Legislatiu de Catalunya
d) Elabora i publica periòdicament tota mena de dades estadístiques de
Catalunya, tant de caire demogràfic com socioeconòmic i és l’únic autoritzat a
certificar-les amb caràcter oficial.
e) Elabora i publica les enquestes d’opinió sobre les qüestions d’interès general
que consideri oportú o que li siguin encarregades pel President de la Generalitat
o per una Comissió del Parlament.

Article 142: El Corpus Legislatiu de Catalunya
1.- El Corpus Legislatiu de Catalunya és el conjunt de totes les normes indicades a
l’article 30 (La jerarquia normativa).
2.- El Corpus Legislatiu es compon del Corpus Vigent i el Corpus Històric
3.- El Corpus Vigent està format per totes les normes vigents en cada moment, incloent
els textos refosos de les normes esmenades.
4.- El Corpus Històric conté, en la mesura que sigui possible, totes les normes o part de
les normes que han estat en vigor en algun moment i ja no hi estiguin, amb indicació del
període de vigència i de la disposició que la va derogar.
5.- Tothom té dret a tenir un accés fàcil i gratuït al Corpus Legislatiu de Catalunya i és
obligació del Síndic Notari posar les eines tècniques necessàries per facilitar-ne a
consulta.
6.- El Síndic Notari comunicarà a la Institució que correspongui les llacunes,
incoherències i contradiccions i en general tots els defectes tècnics que detecti en el
Corpus Vigent, per tal que siguin corregits.
7.- El Síndic Notari informarà anualment a les Corts Generals de Catalunya dels
defectes advertits que no hagin estat corregits en un termini raonable, i de les
disposicions en vigor que resultin obsoletes, o que no s’apliquin en la pràctica per tal
que considerin si cal ordenar-ne la derogació.

Secció Cinquena: El Síndic President

Article 143: Definició
El càrrec de Síndic President va indissolublement associat al Síndic a qui resti menys
temps per acabar el seu mandat, tret que els tres Síndics acordin altra cosa per
unanimitat.

Article 144: Funcions
Les funcions del Síndic President són:
a) Convocar i presidir el Consell de la Sindicatura
b) Substituir provisionalment els altres Síndics en cas de vacant, necessitat o
incompatibilitat amb l’afer a tractar.
c) Dirigir el funcionament ordinari dels serveis comuns dels Síndics
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Capítol Sisè: El referèndum
Article 145: Definició
El referèndum és la Institució democràtica per excel·lència on tots els ciutadans, lliures,
iguals i ben informats, decideixen conjuntament sobre els afers comuns.

Article 146: Elements d’un referèndum
1.- Un referèndum es compon de una pregunta, un conjunt de respostes, un àmbit, una
naturalesa i un sistema de votació i escrutini
2.- La pregunta ha de ser concreta, clara, fàcilment entenedora i el més breu possible
3.- Les respostes han de ser breus, clares, fàcilment entenedores, mútuament excloents i
en conjunt han de cobrir totes les alternatives possibles.
4.- L’àmbit del referèndum és un subconjunt del cens electoral de Catalunya,
territorialment definit, al qual es demana que es pronunciï.
5.- La naturalesa del referèndum pot ser vinculant o consultiu.
a) El resultat dels referèndums vinculants obliga a totes les Institucions de
Catalunya en l’àmbit on s’ha votat
b) El resultat dels referèndums consultius no produeix cap efecte jurídic i serveix
merament perquè els ciutadans expressin llur opinió.
6.- El sistema de votació i escrutini dels referèndums pot ser a una o a dues voltes.
a) Els referèndums a una volta se celebraran en la primera data electoral de cada
any, i es considerarà guanyadora l’opció més votada.
b) En els referèndums a dues voltes, la primera se celebrarà en la primera data
electoral de cada any, i perquè una opció es consideri guanyadora caldrà que
obtingui més vots que la suma dels vots de la resta d’opcions. Si cap opció obté
aquesta majoria, se celebrarà la segona volta en la segona data electoral, entre les
dues opcions més votades de la primera.
c) Els referèndums consultius seran sempre a una volta.

Article 147: Vot en blanc
1.- El vot en blanc és sempre una resposta vàlida en tot referèndum.
2.- El vot en blanc s’interpretarà en el sentit que es considera el referèndum inadequat i
ha de ser anul·lat.
3.- La Carta Electoral determinarà la manera d’expressar el vot en blanc, per distingir-lo
de l’abstenció i del vot nul.
4.- Si l’opció guanyadora del referèndum és el vot en blanc, el referèndum es
considerarà anul·lat i no produirà cap efecte tret que no es podrà proposar cap altre
referèndum sobre la mateixa o similar qüestió en el mateix àmbit o un d’inferior en un
període de cinc anys. El Tribunal Suprem és l’òrgan competent per determinar si una
proposta de referèndum és o no afectada per aquesta interdicció.

Article 148: Iniciativa del referèndum
1.- Poden instar un referèndum:
a) En l’àmbit de tot Catalunya:
- El President de la Generalitat
- Un Síndic
- Un terç dels Diputats del Parlament
b) En l’àmbit d’una Vegueria:
- El Veguer
- Un terç dels membres del Consell de Vegueria
c) En l’àmbit d’una Batllia:
- El Batlle
- Un terç dels membres del Consell de Batllia
d) En l’àmbit d’un Ajuntament:
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- L’Alcalde
- Un terç dels regidors
2.- Els Diputats Territorials i els Regidors Territorials poden instar un referèndum en
l’àmbit de la seva circumscripció.
3.- Tothom legitimat per aquest article a instar un referèndum en un àmbit més ampli ho
està també a instar-lo per a un àmbit més reduït dins del seu àmbit més general.
4.- En tot cas, la iniciativa per instar un referèndum s’ha de presentar davant del Síndic
Notari i haurà d’incloure una definició precisa de tots els seus elements.

Article 149: Iniciativa popular
A més dels expressats a l’article 148, un referèndum es pot demanar per iniciativa
popular, amb les signatures de ciutadans inscrits en el cens de l’àmbit on es demana, en
nombre no inferior al cinc per cent del cens de l’àmbit.

Article 150: Dictamen del Tribunal Suprem
1.- Un referèndum no pot modificar ni limitar de cap manera la Constitució. Per aquest
motiu, es pot demanar un dictamen previ de constitucionalitat al Tribunal Suprem.
2.- Poden demanar el dictamen:
a) El proposant o proposants
b) El President de la Generalitat
c) Qualsevol Síndic
d) Dos Magistrats del Tribunal Suprem
e) Una part dels membres de qualsevol òrgan assembleari (Parlament, Consell de
Vegueria, Consell de Batllia o Plenari de l’Ajuntament) que tingui potestat sobre
tot l’àmbit del referèndum, que representin en conjunt una desena part dels vots.
3.- En els referèndums vinculants l’àmbit dels quals sigui tot Catalunya, el dictamen és
obligatori i el Síndic Notari el demanarà d’ofici com a part de la seva tramitació.
4.- Els referèndums consultius no poden ser objecte de dictamen.
5.- El dictamen del Tribunal s’haurà d’ajustar a una d’aquestes tres possibilitats:
a) Autorització incondicional
b) Autorització condicionada a la modificació d’un o més dels seus elements; en
aquest cas el dictamen haurà d’indicar exactament les modificacions exigides.
c) No autorització.
6.- Si el dictamen no és d’autorització incondicional, els proposants hauran d’optar
entre:
a) Retirar la proposta
b) Acceptar, si s’escau, les modificacions exigides pel Tribunal Suprem
c) Mantenir inalterada la proposta i transformar el referèndum en consultiu.

Article 151: La llei de Referèndums
1.- Una llei del Parlament desenvoluparà els aspectes no regulats sobre el Referèndum.
2.- La llei de Referèndums pot contenir disposicions que en limitin l’ús per tal d’evitar
la utilització abusiva d’aquesta Institució.

Títol Tercer: Les Institucions Locals de Catalunya
Capítol Primer: Principis generals
Article 152: Institucions Locals de Catalunya
1.- Les Institucions Locals que vertebren el territori de Catalunya, són els Ajuntaments,
les Batllies i les Vegueries.
2.- Tots els Ajuntaments han de formar part d’una i només una Batllia.
3.- Totes les Batllies han de formar part d’una i només una Vegueria.
4.- Les Mancomunitats tenen també la consideració d’Institucions Locals de Catalunya.
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Article 153: Autonomia i capacitat normativa
1.- Totes les Institucions Locals tenen autonomia per a la seva gestió i gaudeixen de
plena capacitat jurídica.
2.- Les Institucions Locals poden dictar disposicions per al bon ordenament de la vida
pública al seu territori, que estaran sotmeses en rang al que disposa l’article 30 (La
jerarquia normativa)
3.- En cap cas es podran adoptar mesures que limitin o alterin els drets i deures dels
ciutadans, ni la llibertat de circulació de persones, capitals, béns ni serveis.

Article 154: Les Mancomunitats
1.- Totes les Institucions Locals de Catalunya poden constituir Mancomunitats, amb
participació o no de la Generalitat, sota el principi de la lliure associació per prestar
serveis conjuntament, defensar interessos comuns, o qualsevol altra finalitat lícita.
2.- Les Mancomunitats es regiran pel seu Protocol, que haurà de ser aprovat per l’òrgan
representatiu de cadascuna de les Institucions mancomunades. En el cas de la
Generalitat, aquesta aprovació correspon al President.
3.- El finançament de les Mancomunitats es basarà en les aportacions que hi facin les
Institucions mancomunades i les Taxes per serveis que les dites Institucions cedeixin a
la Mancomunitat.
4.- Les Mancomunitats no tenen la capacitat normativa indicada a l’article 153.2.

Capítol Segon: Els Ajuntaments
Secció Primera: Principis generals

Article 155: Definició
1.- Els Ajuntaments són les Institucions Locals bàsiques, i la Institució més propera als
ciutadans.
2.- A cada Municipi li correspon un Ajuntament, tret del que disposa el Capítol Quart
d’aquest Títol per a la ciutat de Barcelona

Article 156: Òrgans de govern
Els òrgans de govern dels Ajuntaments són el Ple i l’Alcalde.

Article 157: Delimitació territorial
El territori de cada Ajuntament es fixa en principi per llei del Parlament, però els
Ajuntaments limítrofs poden modificar-los de mutu acord, aprovat per majoria absoluta
dels respectius Plens.

Article 158: Competències
1.- La llei fixarà les competències que corresponen als Ajuntaments, tenint com a base
per fixar-les el principi de subsidiarietat.
2.- En cap cas aquestes competències inclouran la capacitat de fixar impostos, tributs ni
cap altra figura equivalent.
3.- Les competències executives que la llei no atorgui expressament, i que la Generalitat
no hagi reclamat per a si, s’entendrà que corresponen als Ajuntaments.
4.- Els Ajuntaments poden cedir les seves competències, en tot o en part, a la seva
Batllia, la seva Vegueria o les Mancomunitats de què formin part.

Article 159: Creació, supressió i modificació
Els Ajuntaments es creen, modifiquen o suprimeixen per llei del Parlament de
Catalunya, que s’haurà de fer obligatòriament si dos o més Ajuntaments limítrofs
acorden fusionar-se.
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Article 160: Denominacions tradicionals
El que s’estableix en el Capítol present referent als Ajuntament, als Regidors i a
l’Alcalde té validesa general, sens perjudici que en determinades localitats es puguin
usar altres denominacions especials o tradicionals.

Secció Segona: El Ple de l’Ajuntament

Article 161: Competències
1.- El Ple és el màxim òrgan de l’Ajuntament
2.- Correspon al Ple:
a) Aprovar els pressupostos anuals de l’Ajuntament
b) Aprovar les Disposicions de l’Ajuntament
c) Aprovar els convenis i acords que vinculin a l’Ajuntament
d) Autoritzar l'endeutament de l'Ajuntament
e) Establir les directrius generals de la gestió de l’Ajuntament i comprovar-ne el
compliment per part de l’Alcalde
f) Fer el seguiment de l’actuació de l’Alcalde i exercir el control del seu poder
executiu.

Article 162: Composició
1.- El Ple està compost per:
a) Els Regidors Territorials
b) Els Regidors Generals
c) L’Alcalde, que el presidirà amb veu i sense vot, llevat per desfer els empats.
2.- El nombre de Regidors que corresponen a cada Ajuntament és el menor nombre
parell no inferior al quadrat del logaritme decimal del nombre d’electors.
3.- Del total de Regidors de l’Ajuntament, la meitat seran Territorials i la meitat
Generals.

Article 163: Els Regidors Territorials
1.- Els Regidors Territorials són elegits cada cinc anys pel sistema majoritari, en
circumscripció uninominal a dues voltes.
2.- Els Regidors Territorials representen els electors de la seva circumscripció i han de
defensar els seus interessos col·lectius.
3.- Les vacants que es produeixin entre els Regidors territorials es mantindran fins a la
primera data electoral, en què seran cobertes, si s’escau, mitjançant una elecció parcial.
El mandat del Regidor electe serà només fins a l’acabament del mandat del que ha
produït la vacant.

Article 164: Circumscripcions dels Regidors Territorials
La determinació dels límits de les circumscripcions dels Regidors Territorials correspon
al Síndic Notari, que es regirà per aquestes bases:
a) El cens electoral de les circumscripcions d’un mateix Ajuntament han de ser
el més igualats que sigui raonablement possible i en tot cas han d’estar en la
proporció màxima de tres a un.
b) Si el nombre de regidors territorials d’un Ajuntament no ha variat respecte a
l’elecció anterior, i les circumscripcions segueixen complint la regla de la
proporció màxima del cens, no es podran variar els seus límits.
c) Per fixar els límits de les circumscripcions s’usaran, per ordre de preferència,
els nuclis separats de població, les divisions administratives o tradicionals i els
accidents geogràfics significatius.
d) Cada circumscripció ha de ser un territori connex, llevat dels enclavaments
determinats pels límits anteriors.
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Article 165: Els Regidors Generals
1.- Els Regidors Generals seran elegits cada quatre anys en una única circumscripció per
tot el cens de l’Ajuntament seguint el sistema proporcional.
2.- Els Regidors Generals representen la totalitat dels electors de l’Ajuntament i han de
defensar els seus interessos col·lectius.

Secció Tercera: L’Alcalde

Article 166: Definició
L’Alcalde és la màxima autoritat de l’Ajuntament i dins del seu territori només està
sotmès al Ple i al President de la Generalitat.

Article 167: Competències
L’Alcalde:
a) És el màxim representant de l’Ajuntament
b) Ostenta la seva representació legal
c) És el representant ordinari de totes les Institucions de Catalunya al seu
territori
d) Executa les polítiques decidides pel Ple, sota la seva supervisió
e) Dirigeix els serveis de l’Ajuntament i el seu funcionament ordinari

Article 168: Elecció
L’Alcalde és elegit cada cinc anys pel sistema majoritari en una única circumscripció
uninominal formada per tots els electors de l’Ajuntament.

Article 169: Substitució
En cas de vacant, el Ple de l’Ajuntament triarà d’entre els Regidors Generals un Alcalde
en funcions fins a la següent data electoral, en què es farà una elecció parcial pel
període de temps que restava a l’Alcalde anterior per complir el seu mandat.

Capítol Tercer: Les Batllies
Secció Primera: Principis generals

Article 170: Definició
1.- La Batllia és una Institució Local de Catalunya formada per la federació d’un
conjunt connex d’Ajuntaments.
2.- Cada Batllia correspon a una comarca, tret del que disposa el Capítol Sisè d’aquest
Títol per a la ciutat de Barcelona.

Article 171: Creació, supressió i modificació
Les Batllies es creen, modifiquen o suprimeixen per llei del Parlament de Catalunya.

Article 172: Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la Batllia són el Consell i el Batlle.

Article 173: Competències
1.- Les batllies no tenen competències pròpies.
2.- Les competències de cada Batllia es fixen:
a) per decisió del Consell de Batllia per majoria de dos terços, que obliga a tots
els Ajuntaments que en formen part
b) per acords individuals amb els Ajuntaments que la formen
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c) per acords amb la seva Vegueria en matèries corresponents a l’acció de la
Generalitat.

Secció Segona: El Consell de Batllia

Article 174: Competències
1.- El Consell és el màxim òrgan de la Batllia
2.- Correspon al Consell:
a) Aprovar els pressupostos anuals de la Batllia
b) Aprovar les Disposicions de la Batllia.
c) Aprovar els convenis i acords que vinculin la Batllia
d) Establir les directrius generals de la gestió de la Batllia i comprovar-ne el
compliment per part del Batlle
e) Fer el seguiment de l’actuació del Batlle i exercir el control del seu poder
executiu.

Article 175: Composició
El Consell de Batllia està compost per:
a) El Batlle, que el presidirà
b) Els Alcaldes de tots els Ajuntaments que la formen.
c) Els Diputats Territorials les circumscripcions dels quals incloguin o siguin
incloses en tot o en part en el territori de la Batllia. Aquests Diputats Territorials
podran designar una persona per representar-lo, sigui de forma temporal o
permanent.
d) El Representant de la Vegueria

Article 176: El Representant de la Vegueria
El Veguer, lliurement, nomenarà i separarà del seu càrrec un Representant de la
Vegueria. Aquest càrrec pot ser acumulat a un altre membre del Consell de la Batllia.

Article 177: Votació
1.- El nombre de vots dels que disposarà cada membre del Consell de Batllia, excepte el
Representat de la Vegueria, serà igual al nombre enter més proper al quadrat del
logaritme decimal del cens electoral segons el que fou elegit. En el cas dels Diputats la
circumscripció dels quals excedeixi de la Batllia, només es tindrà en compte el de la part
de la seva circumscripció inclosa en la Batllia
2.- El Representant de la Vegueria disposarà d’un nombre de vots igual a la meitat dels
del Batlle, arrodonit per defecte si s’escau
3.- En cas d’empat el Batlle disposarà de vot de qualitat.

Secció Tercera: El Batlle

Article 178: Definició
El Batlle és el màxim representant de la Batllia i l’encarregat del seu bon funcionament.

Article 179: Competències
El Batlle:
a) Ostenta la representació legal de la Batllia
b) Executa les polítiques decidides pel Consell, sota la seva supervisió
c) Dirigeix els serveis de la Batllia i el seu funcionament ordinari
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Article 180: Elecció
El Batlle és elegit cada cinc anys pel sistema majoritari en una única circumscripció
uninominal formada per tots els electors de la Batllia

Article 181: Substitució
En cas de vacant, el Consell de Batllia triarà entre els seus membres un Batlle en
funcions fins a la següent data electoral, en què es farà una elecció parcial pel període
de temps que restava al Batlle anterior per complir el seu mandat.

Capítol Quart: Les Vegueries
Secció Primera: Principis generals

Article 182: Definició
1.- La Vegueria és una Institució Local de Catalunya formada per la federació d’un
conjunt connex de Batllies.
2.- Cada Vegueria correspon a un àmbit regional, tret del que disposa el Capítol Sisè
d’aquest Títol per a la ciutat de Barcelona.
3.- L’acció i la representació de la Generalitat en el territori s’articula a través de les
Vegueries.
4.- El nombre de Vegueries de Catalunya ha de ser un mínim de sis i un màxim de
dotze.

Article 183: Creació, supressió i modificació
Les Vegueries es creen, modifiquen o suprimeixen per llei del Parlament de Catalunya.

Article 184: Òrgans de govern
Els òrgans de govern de la Vegueria són el Consell i el Veguer.

Article 185: Competències
1.- Les competències pròpies de les Vegueries són les d’execució en el territori de les
polítiques de la Generalitat.
2.- Les restants competències de cada Vegueria es fixen:
a) per decisió del Consell de Vegueria per majoria de dos terços, que obliga a
tots els Ajuntaments i Batllies que la formen
b) per acords individuals amb les Batllies o Ajuntaments que hi pertanyen.
c) per cessió de la Generalitat, establerta en un Decret Presidencial
3.- En tot cas, les competències de la Vegueria corresponents a les lletres a i b del punt
anterior, procediran de les competències dels Ajuntaments. Anàlogament, les
corresponents a la lletra c procediran de les competències de la Generalitat.

Secció Segona: El Consell de Vegueria

Article 186: Competències
1.- El Consell és el màxim òrgan de la Vegueria
2.- Correspon al Consell:
a) Aprovar els pressupostos anuals de la Vegueria
b) Aprovar les Disposicions de la Vegueria.
c) Aprovar els convenis i acords que vinculin la Vegueria
d) Establir les directrius generals de la gestió de la Vegueria i comprovar-ne el
compliment per part del Veguer
e) Fer el seguiment de l’actuació del Veguer i exercir el control del seu poder
executiu.
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Article 187: Composició
El Consell de Vegueria està compost per:
a) El Veguer, que el presidirà
b) Els Batlles de totes les Batllies que la formen
c) Els Diputats Territorials elegits en les circumscripcions de la Vegueria, o la
persona que cada un d’ells designi per representar-lo, sigui de forma temporal o
permanent.
d) El Representant de la Generalitat

Article 188: El Representant de la Generalitat
El President de la Generalitat lliurement nomenarà i separarà del seu càrrec un
Representant de la Generalitat. Aquest càrrec pot ser acumulat a un altre membre del
Consell de la Vegueria.

Article 189: Votació
1.- El nombre de vots de què disposarà cada membre del Consell de Vegueria, excepte
el Representant de la Generalitat, serà igual al nombre enter més proper al quadrat del
logaritme decimal del cens segons el que fou elegit.
2.- El Representant de la Generalitat disposarà d’un nombre de vots igual a la meitat
dels del Veguer, arrodonit per defecte si s’escau
3.- En cas d’empat el Veguer disposarà de vot de qualitat.

Secció Tercera: El Veguer

Article 190: Definició
El Veguer és el màxim representant de la Vegueria i l’encarregat del seu bon
funcionament.

Article 191: Competències
El Veguer:
a) Ostenta la representació legal de la Vegueria
b) Executa les polítiques decidides pel Consell, sota la seva supervisió
c) Dirigeix els serveis de la Vegueria i el seu funcionament ordinari

Article 192: Elecció
El Veguer és elegit cada cinc anys pel sistema majoritari en una única circumscripció
uninominal formada per tots els electors de la Vegueria.

Article 193: Substitució
En cas de vacant, el Consell de Vegueria triarà entre els seus membres un Veguer en
funcions fins a la següent data electoral, en què es farà una elecció parcial pel període
de temps que restava al Veguer anterior per complir el seu mandat.

Capítol Cinquè: Finançament de les Institucions Locals
Secció Primera: Principis generals

Article 194: Bases del finançament local
1.- Les Institucions Locals es finançaran exclusivament en base al que preveu aquest
Capítol.
2.- Cap Institució Local té capacitat per fixar sistemes per al seu finançament que
obliguin als ciutadans, tret del que es preveu expressament en el Capítol present.
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3.- El finançament de les Institucions Locals es compon del Finançament Regular, les
Taxes per serveis i les Fonts Complementàries definits en aquest Capítol.
4.- Els Ajuntaments són les úniques Institucions locals que tenen capacitat per emetre
deute públic o per endeutar-se amb persones o institucions privades. Les Batllies,
Vegueries i Mancomunitats que acordin endeutar-se, hauran de fer-ho necessàriament
amb la Generalitat o altres Institucions locals.
5.- Una Llei de Finançament Local regularà els aspectes no definits en aquest Capítol.

Article 195: Taxes per serveis
1.- Els Ajuntaments, les Batllies i les Vegueries poden establir taxes pels serveis que
prestin als ciutadans. Cap ciutadà pot ser obligat a pagar una taxa si no ha rebut
efectivament el servei corresponent.
2.- La creació i supressió de les taxes, la fixació del seu import i el seu
desenvolupament reglamentari correspon al Ple de l’Ajuntament, al Consell de Batllia o
al Consell de Vegueria, respectivament.
3.- L’import de la taxa ha d’estar lligat al cost real del servei:
a) En el moment de la seva fixació, i en tot moment durant la seva vigència,
haurà de ser menor o igual que el cent vint-i-cinc per cent del cost real.
b) No es podrà modificar a l’alça l’import de la taxa mentre no estigui per sota
del setanta-cinc per cent del cost real.
4.- El Síndic de Comptes publicarà periòdicament una llista dels serveis que poden ser
subjectes a taxes i unes normes de valoració que caldrà seguir obligatòriament per
determinar-ne el cost.
5.- El Síndic de Comptes, amb l’ajut del Síndic Notari, vigilarà que les taxes fixades
corresponguin a serveis realment prestats i que el seu import sigui dins dels marges
indicats. En cas d’incompliment, el Síndic de Comptes pot confiscar les quantitats
indegudament recaptades, l’import de les quals es destinarà a la reducció del deute
públic.

Article 196: Fonts Complementàries d’ingressos
S’anomenen Fonts Complementàries d’ingressos dels Ajuntaments, Batllies i
Vegueries:
a) les donacions, llegats i similars
b) el rendiment econòmic legítim del seu patrimoni, inclosos els interessos
financers generats pels seus fons
c) els procedents dels convenis, acords o pactes que puguin signar, en les
condicions establertes per les lleis, amb la Generalitat, altres Institucions o
particulars; en tot cas els convenis, acords o pactes han de ser voluntaris i
lliurement pactats i acceptats per ambdues parts
d) els procedents de les indemnitzacions i sancions econòmiques que es puguin
establir, bé per l’execució d’una sentència judicial, bé d’acord amb un règim
sancionador establert expressament per la llei
e) els interessos derivats dels incompliments de les transferències establertes en
els articles 202 i 204 (Transferències de fons)
f) aquelles altres expressament autoritzades per la Llei de Finançament Local o
altres lleis, en les condicions i amb les limitacions que fixi la mateixa llei.

Article 197: Gestió i control
1.- La gestió dels mecanismes de finançament correspon a la pròpia Institució
interessada i a la Generalitat.
2.- El control del correcte funcionament del sistema i la resolució de conflictes
correspon al Síndic de Comptes, en primera instància, sens perjudici de la possibilitat de
litigar davant els Tribunals de Justícia.
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Secció Segona: Finançament Regular dels Ajuntaments

Article 198: Fonts del Finançament Regular
El Finançament Regular dels Ajuntaments es formarà a partir de la Participació en els
impostos indirectes i el Fons de Solidaritat Local.

Article 199: Participació en els Impostos Indirectes
1.- La Llei de Finançament Local fixarà el percentatge dels impostos indirectes que
correspon als Ajuntaments. Aquest percentatge serà únic i igual per a tots els impostos i
tots els Ajuntaments.
2.- L’import corresponent a cada Ajuntament serà el resultat d’aplicar el percentatge
indicat als imports recaptats per tots els impostos indirectes a tots els contribuents que
hi siguin domiciliats.

Article 200: Fons de Solidaritat Local
1.- El Fons de Solidaritat Local es formarà per un percentatge, fixat a la Llei de
Finançament Local, del total dels impostos directes recaptats a tot Catalunya.
2.- L’import anual del Fons es repartirà entre els Ajuntaments:
a) la meitat, en proporció a la població
b) una dotzena part, en proporció a la població que tingui més de seixanta-cinc
anys o menys de divuit.
c) una quarta part, en proporció a la superfície
d) una sisena part, en proporció a la superfície de territori muntanyós. La Llei de
Finançament Local en fixarà la definició precisa i la forma de determinar-la.

Article 201: Distribució total dels impostos
1.- L’aplicació dels articles anteriors d’aquesta secció farà que el total recaptat per tots
els impostos a Catalunya quedi dividit en dues parts: una que restarà en poder de la
Generalitat i una altra que correspondrà al Finançament regular dels Ajuntaments.
2.- La part corresponent al Finançament regular dels Ajuntaments ha de ser almenys
d’un terç del total i no superior a la meitat.
3.- El Síndic de Comptes, amb l’ajut del Síndic Notari, vigilarà que es compleixi
aquesta distribució i advertirà en el seu informe anual a les Corts de les projeccions que
posin en perill el seu compliment en el futur.
4.- En cas necessari, el Síndic de Comptes i el Síndic Notari, conjuntament, estan
facultats per modificar el percentatge de participació dels Ajuntaments en els impostos
indirectes o el percentatge destinat al Fons de Solidaritat Local. Els percentatges així
establerts restaran en vigor mentre el Parlament no modifiqui aquest punt de la Llei de
Finançament Local.

Article 202: Transferències de fons
1.- Un cop determinades les quantitats anuals pressupostades per al Finançament
Regular de cada Ajuntament, la Generalitat les transferirà en quatre transferències de
fons:
a) Tres, pel 25% de l’import pressupostat cada una, dins dels mesos de febrer,
juny i octubre
b) Una quarta, dins del mes de gener de l’any següent per l’import resultant de la
liquidació anual. Si de la liquidació en resultés un import negatiu, es
descomptaria de la transferència del mes de febrer i, si calgués, de les següents.
2.- L’incompliment de la data fixada per al pagament de les transferències establertes
donarà dret a uns interessos, el tipus dels quals es fixarà a la Llei de Finançament Local.
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Secció Tercera: Finançament Regular de Batllies i Vegueries

Article 203: Fonts del Finançament Regular
1.- El Finançament Regular de les Batllies es formarà exclusivament pels imports
transferits pels Ajuntaments que la formen, d’acord amb allò que estableixi el Consell
de Batllia i els resultants dels acords individuals que s’estableixin bilateralment entre la
Batllia i un o més dels seus Ajuntaments.
2.- El Finançament Regular de les Vegueries es formarà:
a) Pels imports transferits per les Batllies que la formen, d’acord amb allò que
estableixi el Consell de Vegueria i els resultants dels acords individuals que
s’estableixin bilateralment entre la Vegueria i una o més de les seves Batllies.
b) Pels imports transferits pels Ajuntaments, resultants dels acords individuals
que s’estableixin bilateralment entre la Vegueria i un o més dels seus
Ajuntaments.
c) Pels imports transferits per la Generalitat segons la valoració de les
competències que li hagin estat delegades. La Generalitat establirà unes normes
de valoració objectives i iguals per a totes les Vegueries, que hauran de ser
validades per la Sindicatura, i el Síndic Notari en vigilarà la correcta aplicació.

Article 204: Transferències de fons
1.- El Consell de Batllia fixarà en el pressupost anual els terminis i quantitats de les
transferències de fons que els Ajuntaments han de fer a la Batllia.
2.- El Consell de Vegueria fixarà en el pressupost anual els terminis i quantitats de les
transferències de fons que les Batllies han de fer a la Vegueria.
3.- Els terminis i les quantitats de les transferències de fons que els Ajuntaments hagin
de fer a la Vegueria es fixaran en els acords corresponents.
4.- L’incompliment de la data fixada per al pagament de les transferències establertes
donarà dret a uns interessos, el tipus dels quals es fixarà a la Llei de Finançament Local

Capítol Sisè: Règim especial de la ciutat de Barcelona
Article 205: Organització
1.- La Ciutat de Barcelona tindrà el rang de Vegueria
2.- Cada Districte de la ciutat tindrà el rang de Batllia
3.- Cada Barri de la ciutat tindrà el seu Ajuntament
4.- En tot el no regulat en el present capítol s’aplicarà a la ciutat de Barcelona el règim
general de l’Administració Local definit a la resta d’aquest Títol i la resta de les lleis.

Article 206: Denominació
1.- El Consell de la Vegueria de la Ciutat usarà amb caràcter honorífic el nom de
Consell de Cent.
2.- Els components del Consell de Cent i el Veguer s’anomenaran, respectivament,
Consellers de la Ciutat, i Conseller en Cap de la Ciutat.
2.- Els Consells de Batllia, els seus components i els Batlles s’anomenaran,
respectivament, Consells, Consellers i Batlle de Districte
3.- Els Ajuntaments i els seus Alcaldes i Regidors s’anomenaran, respectivament,
Ajuntament, Alcalde i Regidors de Barri.
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Títol Quart: Elecció i substitució dels càrrecs electius
Capítol primer: Règim electoral
Secció primera: Aspectes generals

Article 207: Dates electorals
1.- Cada any hi haurà dues dates electorals, que seran el segon i quart diumenge del mes
de novembre.
2.- Totes les consultes electorals i referèndums es celebraran en aquestes dues dates,
d’acord amb el prescrit en el present Títol.
3.- Les eleccions pel sistema proporcional i els referèndums a una volta se celebraran en
la primera data electoral de l’any que correspongui.
4.- Excepcionalment, es poden celebrar votacions en altres dates si així ho imposen els
Tractats europeus de manera inevitable.

Article 208: Convocatòria i organització
1.- El Síndic Notari és l’encarregat de convocar, dirigir, organitzar i supervisar tots els
processos electorals.
2.- Les meses electorals estaran formades per personal de la Sindicatura, que actuarà en
representació del Síndic Notari, sens perjudici del dret de totes les candidatures i
opcions electorals de nomenar-hi els seus representants d’acord amb el que estableixi la
Carta Electoral.

Article 209: Escrutini i proclamació dels candidats electes
1.- El Síndic Notari és l’encarregat de dirigir l’escrutini, fer-ne públics els resultats,
proclamar oficialment els candidats electes i lliurar-los l’acta corresponent.
2.- Qualsevol conflicte sobre l’escrutini o els resultats s’haurà de resoldre, en única
instància, davant del Tribunal Suprem.

Article 210: Presa de possessió dels electes
1.- Els candidats electes entraran en possessió del càrrec automàticament a les zero
hores del dia u de gener immediatament següent a l’elecció
2.- Si el càrrec corresponent està vacant, els candidats electes n’entraran en possessió
immediatament de proclamats pel Síndic Notari o, si és el cas, la resolució del Tribunal
Suprem.

Article 211: Incompatibilitats
1.- Una mateixa persona no poc ocupar simultàniament un escó com a Diputat General i
un altre com a Diputat Territorial; si es donés aquesta circumstància es consideraria
automàticament que no forma part de la corresponent llista electoral de Diputats
Generals.
2.- Anàlogament, existeix la mateixa incompatibilitat en cada un dels Ajuntaments entre
els Regidors Generals i Territorials.
3.- Són incompatibles amb qualsevol càrrec d’elecció popular els de President de la
Generalitat, Síndic, Magistrat del Tribunal Suprem i Fiscal General de Catalunya.
4.- De manera general, una mateixa persona no pot ocupar simultàniament més de dos
càrrecs d’elecció popular.
5.- El Parlament pot establir per llei altres incompatibilitats.
6.- Ningú que ocupi més d’un càrrec públic pot percebre més que la remuneració
corresponent a un d’ells.
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Article 212: Carta Electoral
1.- Una Carta Electoral regularà els aspectes del règim electoral no fixats en el text de la
Constitució.
2.- Les disposicions de la Carta Electoral són part integrant de la Constitució.
3.- La Carta Electoral i les seves modificacions seran elaborades pel Síndic Notari,
aprovades sense modificacions pel Parlament per majoria de dos terços i ratificada per
majoria absoluta de les Corts de Catalunya. És responsabilitat del Síndic Notari
aconseguir el necessari acord amb el Parlament i les Corts per tal d’obtenir-ne
l’aprovació i la ratificació, i comptarà durant tot el procés amb l’ajut de la resta de
Síndics i del Tribunal Suprem.

Article 213: Sistemes electorals
1.- Existeixen dos sistemes electorals per proveir els càrrecs constitucionals: el sistema
majoritari i el sistema proporcional, que s’aplicaran tal com es prescriuen les seccions
Segona i Tercera d’aquest mateix capítol.
2.- El procediment de votació serà en principi el clàssic de paperetes i urnes, però la
Carta Electoral podrà substituir-lo o complementar-lo per qualsevol altre equivalent,
sempre que garanteixi els principis de neutralitat, secret del vot i possibilitat de
verificació.
3.- Els compromisos electorals presos durant la campanya de forma pública, notòria o
reiterada tenen caràcter contractual per als candidats electes envers els seus electors. El
seu compliment serà exigible davant els Tribunals de Justícia i la Carta Electoral
preveurà les sancions, i indemnitzacions si s’escau, en cas d’incompliment. Es
consideraran faltes d’especial gravetat les promeses fetes sabent que no es podrien
complir.

Secció Segona: Eleccions majoritàries

Article 214: Càrrecs elegits pel sistema majoritari
Els càrrecs de votació popular elegits pel sistema majoritari són: el President de la
Generalitat, i els Alcaldes, Batlles, Veguers, Diputats Territorials i Regidors
Territorials.

Article 215: Durada del mandat
La durada normal del mandat dels càrrecs elegits per aquest procediment serà de cinc
anys.

Article 216: Dates d’elecció
1.- El President de la Generalitat serà elegit en els anys acabats en zero o cinc
2.- Els Alcaldes seran elegits en els anys acabats en u o sis.
3.- Els Batlles i els Veguers seran elegits en els anys acabats en dos o set.
4.- Els Diputats Territorials seran elegits en els anys acabats en tres o vuit.
5.- Els Regidors Territorials seran elegits en els anys acabats en quatre o nou.

Article 217: Procediment d’elecció
1.- L’elecció serà uninominal majoritària a dues voltes, que tindran lloc en la primera i
la segona data electoral de cada any, respectivament. Tant en la primera com en la
segona volta, cada elector podrà triar un sol candidat com a màxim.
2.- A les paperetes de la primera volta els candidats apareixeran ordenats per ordre
alfabètic circular dels cognoms, començant per un lloc decidit aleatòriament pel Síndic
Notari un cop presentades totes les candidatures, i els electors en marcaran un. Les
paperetes on no hi hagi marcat cap candidat seran els vots en blanc.
3.- Per ser elegit en primera volta cal que un candidat obtingui un nombre de vots
superior a la suma dels vots obtinguts per la resta de candidats de la seva
circumscripció, inclosos els vots en blanc.
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4.- En les circumscripcions on cap candidat sigui elegit en la primera volta, se celebrarà
una segona volta entre els dos candidats més votats de la primera.
5.- A les paperetes de la segona volta els candidats apareixeran ordenats per ordre
decreixent dels vots obtinguts en la primera volta, i els electors en marcaran un. Les
paperetes on no hi hagi marcat cap candidat seran els vots en blanc.
6.- En la segona volta, serà elegit el candidat més votat.
7.- La Carta Electoral fixarà la forma i condicions que han de complir les paperetes tant
a la primera com a la segona volta.

Article 218: Vot en blanc
1.- Les paperetes on no hi hagi marcat cap candidat seran vots en blanc.
2.- En la primera volta, els vots en blanc emesos en aquestes eleccions seran considerats
vàlids, però només influiran per a la determinació de si un candidat ha estat elegit o no
en primera volta.
3.- En la segona volta, els vots en blanc no seran considerats vàlids, però es comptaran a
part dels vots nuls.

Secció Tercera: Eleccions proporcionals

Article 219: Càrrecs elegits pel sistema proporcional
Els càrrecs de votació popular elegits pel sistema proporcional són els Diputats
Generals i els Regidors Generals.

Article 220: Durada del mandat
La durada normal del mandat dels càrrecs elegits per aquest procediment serà de quatre
anys.

Article 221: Dates d’elecció
1.- Els Diputats Generals seran elegits en els anys divisibles per quatre
2.- Els Regidors Generals seran elegits en els anys parells no divisibles per quatre.

Article 222: Procediment d’elecció
1.- L’elecció serà proporcional a una volta, i tindrà lloc en la primera data electoral de
l’any.
2.- Hi haurà una papereta diferent per a cada candidatura. En cada papereta constaran
els noms de tots els membres de la candidatura, ordenats segons preferència dels
promotors de la candidatura. Les llistes seran tancades i inclouran almenys tants noms
com llocs a elegir més un o més suplents.
3.- Cada elector triarà una única papereta.
4.- Al costat de cada nom de candidat o de suplent que figuri a la papereta hi haurà dues
caselles marcades com a vot positiu o vot negatiu, respectivament. Cada elector podrà
marcar a la papereta triada fins a un nombre no superior a un terç dels escons a cobrir
amb vot positiu i uns altres tants com a vot negatiu. A la papereta hi constarà clarament
indicat el nombre màxim de vots positius i negatius que pot marcar cada elector. Si en
una papereta hi ha marcat un nombre excessiu de vots positius o negatius, no es tindran
en compte les marques, però sí el vot per a la llista.
4.- Un cop fet el recompte, s’assignaran a cada llista el nombre d’electes resultant del
procediment següent:
a) Es calcularà, amb els decimals que calgui, el nombre teòric d’electes de cada
candidatura segons la proporcionalitat estricta, i s’assignarà a cada llista un
nombre d’electes igual a la part entera del seu nombre teòric.
b) S’assignarà un electe addicional a les candidatures més perjudicades per
l’arrodoniment anterior fins que la suma de les assignacions sigui igual al total
d’escons a elegir.
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c) Si hi hagués empat entre dues candidatures als efectes de determinar a quina
se li ha d’assignar el darrer escó, es desfarà a favor de la llista amb més vots
populars i si persistís l’empat es decidiria per sorteig.
5.- Els noms que figurin a cada llista, seran reordenats segons el nombre creixent de la
diferència de vots positius menys vots negatius rebuts per cada candidat i en cas
d’empat es mantindrà l’ordre original.
6.- Seran electes els membres de la candidatura en l’ordre resultant de la reordenació
indicada al punt anterior, fins al lloc corresponent al nombre d’escons que pertoqui a la
candidatura. Els candidats no elegits conservaran l’ordre resultant de la reordenació per
a possibles substitucions.

Article 223: Vot en blanc
1.- En tota elecció proporcional hi haurà una papereta en blanc a disposició dels electors
que desitgin votar en blanc.
2.- Els vots en blanc emesos en aquestes eleccions seran considerats vàlids a favor
d’una llista fictícia anomenada "llista blanca" , entenent que els escons que
eventualment obtingués aquesta llista blanca han de romandre vacants fins a la propera
elecció.
3.- Els escons de la llista blanca es consideraran ocupats a tots els efectes, i es
considerarà que els seus ocupants seran sempre presents i s’abstenen en totes les
votacions.
4.- Els escons de la llista blanca han de ser dotats econòmicament com si estiguessin
efectivament ocupats i l’import corresponent es posarà a disposició del Síndic de
Comptes que el destinarà obligatòriament a minorar el deute públic.

Article 224: Substitució de vacants
Les vacants que es produeixin per qualsevol causa seran cobertes pel primer candidat no
electe de la llista per la que va ser elegit el causant de la vacant i tindrà mandat fins al
final del mandat que tenia el causant de la vacant.

Capítol Segon: Inhabilitació, destitució, revocació, reprovació i
confiança
Secció Primera: El procés d’inhabilitació

Article 225: Definició i càrrecs afectats
El President de la Generalitat, els Síndics, els membres del Tribunal Suprem, els
Alcaldes, els Batlles, els Veguers, els Diputats, els Regidors i el Fiscal General de
Catalunya poden ser sotmesos a inhabilitació per raons mèdicament comprovades.

Article 226: Iniciativa
1.- La inhabilitació de qualsevol dels càrrecs indicats pot ser instada per:
a) el President de la Generalitat
b) quatre membres del Tribunal Suprem
c) un Síndic
d) el Fiscal General
2.- La inhabilitació del President de la Generalitat pot ser instada també per una desena
part dels Diputats, pel Conseller Primer si està nomenat o un terç dels Consellers de la
Generalitat si no ho està.
3.- La inhabilitació dels Diputats pot ser instada també per una desena part dels
Diputats.
4.- La inhabilitació dels Alcaldes, Batlles i Veguers pot ser instada també per una
desena part dels Regidors de l’Ajuntament corresponent, o un nombre de membres del
Consell de Batllia o de Vegueria corresponent, que representin una desena part dels vots
del Consell.
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5.- La inhabilitació dels Regidors pot ser instada també per l’Alcalde corresponent, o
per una desena part dels Regidors de l’Ajuntament.
6.- En tot cas la iniciativa ha de ser motivada i es presentarà davant del Síndic Notari,
excepte si és aquest l’afectat, que es presentarà davant del Síndic de Greuges. El Síndic
Notari o, en el seu cas el de Greuges, serà l’encarregat d’impulsar i controlar tot el
procés.

Article 227: Examen mèdic i conclusió del procés
1.- Instada la inhabilitació, la persona afectada serà immediatament suspesa amb
caràcter cautelar de les seves funcions.
2.- Es nomenarà una comissió mèdica formada per cinc doctors en Medicina que han de
ser reconeguts especialistes en la malaltia que presumptament pateix la persona
afectada. Els membres d’aquesta comissió seran nomenats per:
a) Un, per la persona o persones que han instat la inhabilitació
b) Un altre, pel Síndic Notari o, si és ell l’afectat, pel Síndic de Greuges.
c) Un altre, pel Tribunal Suprem
d) Dos més pel Parlament de Catalunya si l’afectat és el President, un Síndic, un
membre del Tribunal Suprem, un Diputat o el Fiscal General. En la resta de
casos en nomenarà un.
e) Si el Parlament només en nomena un, l’òrgan representatiu corresponent (Ple
de l’Ajuntament, Consell de Batllia o de Vegueria) nomenarà l’altre.
3.- La comissió mèdica examinarà la persona afectada i lliurarà el seu dictamen el més
aviat possible. El dictamen haurà de concloure si la persona examinada està o no
capacitada per exercir el càrrec, i serà definitiu si almenys quatre dels doctors
coincideixen en la seva apreciació. Si no es produeix aquesta majoria, el Tribunal
Suprem decidirà; si l’afectat és un membre del Tribunal Suprem el substituirà, només
per a aquesta decisió, el Síndic President.

Secció Segona: El procés de destitució

Article 228: Càrrecs afectats
El President de la Generalitat, els Síndics, els Alcaldes, els Batlles, els Veguers i el
Fiscal General poden ser sotmesos a un procés de destitució amb deshonor.

Article 229: Causes de destitució
La destitució només pot ser instada per delictes d’extrema gravetat o comesos de
manera continuada contra els interessos dels ciutadans sotmesos a la jurisdicció de
l’acusat, comesos durant l’exercici del càrrec i amb utilització de les seves
prerrogatives.

Article 230: Iniciativa
1.- La destitució del President de la Generalitat pot ser instada per:
a) el Parlament de Catalunya, per majoria absoluta
b) el Síndic de Greuges si la causa afecta a drets i deures, o el Síndic de Comptes
si afecta al bon ús dels cabals públics.
2.- La destitució dels Alcaldes, Batlles i Veguers pot ser instada per:
a) el President de la Generalitat
b) el Ple de l’Ajuntament, del Consell de Batllia o de Vegueria corresponent,
respectivament, per majoria absoluta.
c) el Síndic de Greuges si la causa afecta a drets i deures, o el Síndic de Comptes
si afecta al bon ús dels cabals públics.
3.- La destitució d’un Síndic pot ser instada per:
a) el President de la Generalitat
b) el Parlament de Catalunya, per majoria absoluta
c) els dos altres Síndics conjuntament
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4.- La destitució del Fiscal General pot ser instada per:
a) el President de la Generalitat
b) el Parlament de Catalunya, per majoria absoluta
c) el Síndic de Greuges si la causa afecta a drets i deures, o el Síndic de Comptes
si afecta al bon ús dels cabals públics.
5.- En tot cas la iniciativa s’ha de presentar davant el Síndic Notari, excepte si és aquest
l’afectat, que es presentarà davant el Síndic de Greuges.

Article 231: Judici de destitució
1.- Instada la destitució, la persona afectada serà immediatament suspesa amb caràcter
cautelar de les seves funcions. Si l’acusat és el President de la Generalitat, també seran
suspesos cautelarment tots els Consellers i el seu substitut en funcions serà el President
del Parlament, el qual nomenarà uns Consellers en funcions. Si és un Alcalde, Batlle o
Veguer, seran provisionalment substituïts en funcions pel membre del Consell respectiu
de més edat. En el cas dels Síndics, les seves funcions seran assumides provisionalment
pel Síndic President. En el cas del Fiscal General, el Consell Superior de la Justícia
nomenarà un Fiscal General en funcions escollit entre els seus membres dels indicats a
l’article 124.2 lletres g a j.
2.- El procés de destitució prendrà en tot cas la forma d’un judici en única instància
davant del Tribunal Suprem.
3.- Els que han instat el procés es constituiran en acusació, a la que s’hi poden afegir
altres instancies de les que poden iniciar-lo.
4.- L’acusat disposarà de tots els mitjans que la llei prevegi per a la seva defensa.
5.- El Tribunal Suprem adoptarà les mesures que consideri necessàries per tal que el
procés es resolgui el més aviat possible.
6.- El procés finirà de manera automàtica abans que es produeixi la sentència del
Tribunal Suprem:
a) Per la dimissió de l’acusat
b) Per la retirada de l’acusació per totes les parts que l’han presentada i totes les
que s’hi hagin afegit posteriorment.
Tanmateix, el Tribunal podrà ordenar a la Fiscalia o al Tribunal ordinari que
correspongui l’inici de les accions penals o d’altre tipus que consideri oportunes.

Article 232: Efectes de la destitució
1.- Si la sentència és condemnatòria,
a) L’acusat serà immediatament desposseït del càrrec i el Tribunal Suprem
ordenarà a la Fiscalia o al Tribunal ordinari que correspongui l’inici de les
accions penals o d’altre tipus que consideri oportunes.
b) El condemnat quedarà inhabilitat de per vida per ocupar els càrrecs de
President o Conseller de la Generalitat, Síndic, Alcalde, Batlle, Veguer o Fiscal
General.
c) Si el càrrec destituït era el de President de la Generalitat o Síndic, el
condemnat perdrà també el dret a formar part del Braç Institucional de les Corts
de Catalunya.
2.- Les persones nomenades segons el que preveu l’article 231.1 seguiran fins a la
provisió d’un nou titular del càrrec:
a) Si es tracta d’un Síndic o del Fiscal General, s’engegarà immediatament el
procés d’elecció d’acord amb el previst a l’article 128 o 125.4, respectivament.
b) En la resta de casos, en la pròxima data electoral s’elegirà un nou titular del
càrrec, per a la resta del mandat de la persona destituïda, tret que ja en
correspongués la renovació regular.
3.- Transcorregut un mínim de cinc anys, l’afectat, els seus hereus si és difunt, o qui
ocupi en aquell moment el càrrec del que ha estat destituït, podrà demanar un judici de
restitució davant el Tribunal Suprem, que en tot cas no tindrà altres efectes que restaurar
el seu honor i aixecar la interdicció a que es refereixen les lletres b i c del punt 1
d’aquest article. Si el judici de restitució confirma la condemna, no es podrà instar mai
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més, tret que apareguin proves noves que el Tribunal Suprem consideri suficients per
reobrir la causa.

Article 233: Efectes de la no destitució
Si la sentència és absolutòria, l’acusat recuperarà immediatament totes les seves
funcions i no es podrà iniciar cap altre procés de destitució contra la mateixa persona
fins que no hagi acabat el seu mandat. La persona acusada podrà emprendre les accions
legals que consideri oportunes contra els promotors de la moció.

Secció Tercera: Eleccions de revocació

Article 234: Principis generals
1.- Tots els càrrecs electes pel sistema majoritari poden ser sotmesos a unes eleccions de
revocació.
2.- Unes eleccions de revocació són unes eleccions parcials, instades pels electors, i
fetes abans que acabi el mandat normal de la persona sotmesa a revocació.
3.- Un cop celebrades unes eleccions de revocació, no es podrà iniciar un altre procés de
revocació contra la persona que les hagi guanyades fins que hagi acabat el mandat
corresponent.

Article 235: Procediment
1.- Per instar la convocatòria d’unes eleccions de revocació cal reunir un nombre de
signatures dels electors de la circumscripció corresponent, en nombre no menor que la
meitat més un dels vots que va obtenir en la primera volta la persona a qui es vol
revocar, i en tot cas un mínim del quinze per cent dels electors.
2.- La persona sotmesa a revocació té dret a ser candidat en l’elecció i seguirà en
l’exercici del càrrec fins a la proclamació oficial del resultat.
3.- En tot allò no previst en aquesta Secció, les eleccions de revocació es regiran pels
mateixos mecanismes que si es tractés d’unes eleccions parcials per haver quedat vacant
el càrrec.

Secció Quarta: Mocions de reprovació i de confiança

Article 236: Càrrecs afectats
El President de la Generalitat, els Alcaldes, els Batlles, els Veguers i els Consellers de
la Generalitat poden ser sotmesos a una moció de reprovació i poden demanar una
moció de confiança.

Article 237: Organismes competents
1.- L’organisme competent per a les mocions de reprovació i de confiança del President
i dels Consellers de la Generalitat és el Parlament de Catalunya.
2.- L’organisme competent per a les mocions de reprovació i de confiança dels Alcaldes
és el Ple de l’Ajuntament corresponent.
3.- L’organisme competent per a les mocions de reprovació i de confiança dels Batlles i
Veguers és el Ple del Consell de Batllia o de Vegueria corresponent.

Article 238: Moció de reprovació
1.- Per demanar una moció de reprovació caldrà que la presenti un nombre dels
membres de l’organisme competent que en representi terç dels vots.
2.- Un cop presentada la moció, es produirà un debat al final del qual es procedirà a
votació nominativa de la moció.
3.- Es considerarà aprovada la reprovació si obté almenys dos terços dels vots.
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Article 239: Moció de confiança
1.- Per demanar la moció de confiança, l’afectat la presentarà davant de l’organisme
competent.
2.- Un cop presentada la moció, es produirà un debat al final del qual es procedirà a
votació nominativa de la moció.
3.- Es considerarà atorgada la confiança si obté almenys dos terços dels vots.

Article 240: Efectes de les mocions de reprovació i de confiança
1.- Les mocions de reprovació i de confiança són l’expressió formal del grau de
satisfacció o insatisfacció de l’òrgan competent sobre la gestió de l’afectat.
2.- Les mocions de reprovació i de confiança no produeixen cap efecte jurídic, excepte
en el cas dels Consellers de la Generalitat, que han de ser immediatament cessats pel
President si són reprovats o no obtenen la confiança.

Títol Cinquè: La Constitució
Capítol Primer: Interpretació, conflictes i empara
Article 241: Interpretació
La interpretació de la Constitució present correspon en exclusiva al Tribunal Suprem.

Article 242: Resolució de conflictes
L’organisme competent per resoldre els conflictes de competències que es presentin
entre les diferents Institucions és el Tribunal Suprem.

Article 243: Recurs d’empara
1.- Tots els ciutadans i totes les Institucions de Catalunya, i tots els estrangers que es
trobin legalment a Catalunya tenen el dret de demanar l’empara al Tribunal Suprem.
2.- El Síndic de Greuges pot interposar recurs d’empara en nom de tercers si ho
considera necessari per protegir els seus drets.

Article 244: Opinió de la Sindicatura
1.- En el curs de les qüestions d’interpretació, conflictes de competències entre
Institucions o recursos d’empara,
a) el Tribunal Suprem podrà requerir com a part del seu procés de decisió
l’opinió d’un o més Síndics. Aquesta opinió no serà vinculant, però si el
Tribunal Suprem sentencia en sentit diferent haurà d’argumentar-ho.
b) els Síndics, individualment o de manera conjunta, podran també expressar la
seva opinió per iniciativa pròpia encara que no siguin requerits. En aquest cas, la
seva opinió es considerarà merament informativa.
c) en qualsevol cas, l’opinió dels Síndics formalment expressada ha de ser feta
pública junt amb la sentència.
2.- Cadascun dels Síndics pot expressar la seva opinió sobre la interpretació de la
Constitució, la qual tindrà valor supletori i serà vigent mentre el Tribunal Suprem no
decideixi sobre la matèria. Per emetre aquesta opinió cal que:
a) es tracti d’aspectes relatius a l’àrea d’actuació del Síndic que l’emet
b) no hi hagi jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la matèria o la que hi
hagi tingui més de vint anys d’antiguitat.

pàg.51 de 58

Capítol Segon: Modificació
Article 245: Iniciativa
1.-Poden instar el procés per modificar la Constitució:
a) El President de la Generalitat
b) El Tribunal Suprem
c) Qualsevol Síndic
d) Un terç dels Diputats del Parlament
e) Un nombre de membres de les Corts de Catalunya que en conjunt representin
almenys una quarta part dels vots ponderats.
f) La iniciativa popular, amb un nombre de signatures equivalent al deu per cent
del cens electoral.
2.- La proposta s’haurà de presentar davant el Síndic Notari, que és l’encarregat
d’impulsar-la i controlar-ne la tramitació.

Article 246: Modificacions majors i menors
1.- Les modificacions de la Constitució que es proposin es classifiquen en majors i
menors.
2.- Són modificacions menors les que afectin a qüestions puntuals o de detall
3.- Són en tot cas modificacions majors:
a) Les que afectin a més de cinc articles o disposicions, més de tres capítols o
més d’un títol.
b) Les que impliquin la creació d’alguna nova Institució constitucional o la
dissolució d’alguna de les existents.
c) La tramitació simultània de més d’una modificació menor.
4.- Presentada la proposta de modificació, el Síndic Notari la declararà com a major si
així l’hi considera; si no, demanarà autorització al Tribunal Suprem per declarar-la com
a menor. El dictamen no aturarà la tramitació, però s’haurà de produir abans de la
votació final al Parlament.

Article 247: Tramitació
1.- El Síndic Notari trametrà la proposta de modificació de la Constitució al Parlament,
on seguirà el mateix procediment previst per a l’elaboració de qualsevol projecte de llei
i no podrà ser tramitada per procediment d’urgència.
2.- La modificació ha de ser aprovada en una votació final pel Parlament de Catalunya
per majoria absoluta si és una modificació menor i per majoria de dos terços si és major.
3.- La modificació, un cop aprovada pel Parlament, ha de ser ratificada:
a) Si és una modificació menor, per majoria absoluta de les Corts de Catalunya
que celebraran una sessió extraordinària convocada expressament.
b) Si és una modificació major, pel poble de Catalunya en referèndum vinculant
a dues voltes.
4.- Si la modificació no assoleix la majoria exigida al Parlament, o no és ratificada, sia
per les Corts de Catalunya sia en referèndum, no se’n podrà proposar una altra en la
mateixa o similar matèria fins transcorregut un mínim de cinc anys. El Tribunal Suprem
és l’òrgan competent per determinar si una modificació proposada és o no afectada per
aquesta interdicció.
5.- Mentre s’estigui tramitant una modificació de la Constitució, no se’n podrà iniciar
cap altra.
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