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1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.05. REGLAMENT DEL PARLAMENT

Reglament del Parlament de Catalunya
Tram. 211-00001/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessions núm. 75 i 76, 15 i 22.12.2005,
DSPC-P 64 i 67

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda els dies 15 i 22
de desembre de 2005, ha debatut el Dictamen de la
Comissió de Reglament del 2 de desembre de 2005
(BOPC 258, annex D), el nou Dictamen del 19 de de-
sembre de 2005 (BOPC 266), els vots particulars i les
esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleixen l’article 32.3 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya i l’article 8.2 i 3 de la Llei del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, i d’acord
amb la disposició final segona i l’article 111.1 del Re-
glament del Parlament, i amb un suport superior a la
majoria absoluta requerida, ha aprovat un nou

REGLAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

TÍTOL I. DE LA CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT

ARTICLE 1. SESSIÓ CONSTITUTIVA

1. El Parlament de Catalunya es reuneix en sessió cons-
titutiva el dia i l’hora assenyalats en el decret de convo-
catòria, un cop han conclòs les eleccions al Parlament
i se n’han proclamat els resultats.

2. La sessió constitutiva s’inicia amb la lectura que fa
el secretari o secretària general del decret de convoca-
tòria. Tot seguit, el secretari o secretària general convi-
da els membres de la Mesa d’Edat a ocupar llurs llocs.

ARTICLE 2. MESA D’EDAT

1. La sessió constitutiva és presidida inicialment pel
diputat o diputada electe de més edat d’entre els pre-
sents, assistit dels dos diputats més joves, en qualitat de
secretaris.

2. El president o presidenta d’edat declara oberta la
sessió i un dels secretaris llegeix la relació dels diputats
electes i la relació dels recursos electorals interposats,
amb la indicació dels diputats electes afectats. Tot se-
guit, s’han d’elegir els membres de la Mesa del Parla-
ment.

ARTICLE 3. CONSTITUCIÓ DEL PARLAMENT

1. Els membres de la Mesa del Parlament que han es-
tat elegits han d’ocupar els llocs respectius. Tot seguit,
el president o presidenta declara constituït el Parlament
i aixeca la sessió.

2. La constitució del Parlament ha d’ésser comunicada
pel president o presidenta al cap o la cap d’Estat, al pre-
sident o presidenta de la Generalitat, al president o pre-
sidenta del Congrés dels Diputats i al president o
presidenta del Senat, respectivament.

TÍTOL II. DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

CAPÍTOL I. ELS DRETS I ELS DEURES DELS DIPUTATS

ARTICLE 4. ASSISTÈNCIA, VOT I TRACTAMENT INSTITUCI-
ONAL

1. Els diputats tenen el dret d’assistir a totes les sessi-
ons del Parlament i el deure d’assistir als debats i a les
votacions del Ple i de les comissions de què són mem-
bres. Cada diputat o diputada té el deure de pertànyer
a una comissió, com a mínim, amb l’excepció del pre-
sident o presidenta de la Generalitat, dels que són mem-
bres del Govern i dels que representen la Generalitat al
Senat.

2. Els diputats tenen dret de vot en el Ple i en les comis-
sions de què són membres, i han de complir els deures
i exercir les funcions que els assigna aquest reglament.

3. En el territori de Catalunya, els diputats, en llur con-
dició de membres del Parlament i, per tant, represen-
tants del poble català, tenen dret a rebre un tractament
institucional i protocol·lari preferent, especialment en
els actes i les activitats organitzats per les institucions
i l’Administració de Catalunya.

ARTICLE 5. SUPORT TÈCNIC I DRET A OBTENIR INFORMA-
CIÓ

1. Els diputats tenen dret a rebre, directament o per
mitjà del grup parlamentari, l’assistència necessària per
a acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament els
l’han de facilitar, en especial pel que fa a la informació
i la documentació.

2. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a
obtenir informació de l’Administració de la Generali-
tat i dels organismes, les empreses i les entitats que en
depenen, i la poden demanar directament, després de
comunicar-ho al president o presidenta, o per mitjà
d’aquest.

3. Les autoritats o l’administració requerides, en un
termini no superior als quinze dies, han de facilitar al
diputat o diputada, directament o mitjançant la presi-
dència del Parlament, la informació demanada o bé li
han de permetre d’accedir-hi lliurement perquè l’estu-
diï i prengui les notes que cregui oportunes, si, atesa
l’índole de la documentació o segons la normativa vi-
gent, no li’n poden facilitar còpia; si s’escau, han de
manifestar al president o presidenta del Parlament, per-
què les faci saber a qui ho demana, les raons fonamen-
tades en dret que els impedeixen de fer-ho. Un cop
transcorregut el dit termini, el president o presidenta del
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Parlament, a requeriment del diputat o diputada que ha
demanat la informació, ha d’instar l’administració o les
autoritats requerides a complir aquesta obligació.

4. L’administració requerida pot manifestar que pospo-
sa la tramitació de les demandes d’informació quan
tenen per objecte una qüestió o una documentació que
es troba afectada per la declaració de secret d’actuaci-
ons en un procés judicial penal, mentre perduri aques-
ta situació.

5. Si s’obre un procediment penal les actuacions del
qual són declarades secretes amb relació a una qüestió
que ha estat objecte d’una demanda d’informació d’un
diputat o diputada, l’administració li ho ha de comuni-
car, i queda en suspens l’autorització d’accés a la docu-
mentació fins que no sigui alçat el secret per l’òrgan
judicial.

6. Si el Govern no compleix el que disposen els apar-
tats 3, 4 i 5, a petició del diputat o diputada que ha pre-
sentat la demanda d’informació, s’ha d’incloure en la
primera reunió plenària una pregunta sobre les raons
que han impedit de fer-ho. Si, a judici del grup parla-
mentari al qual pertany qui ho ha demanat, les raons no
són fonamentades, en el termini de cinc dies pot pre-
sentar una proposta de resolució davant la comissió
corresponent, la qual ha d’ésser inclosa en l’ordre del
dia d’una sessió a tenir en el termini de quinze dies.

ARTICLE 6. DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Els diputats, d’acord amb la llei, tenen dret a accedir
a totes les dades i la informació de les administracions
i les institucions públiques, tot respectant les limitaci-
ons de la legislació sobre protecció de dades de caràc-
ter personal. Les dades que hagin estat declarades de
caràcter secret, segons la legislació vigent, en resten
excloses. El Parlament ha de subscriure els convenis
pertinents perquè aquesta disposició sigui efectiva.

2. Si el diputat o diputada es trasllada a les dependèn-
cies de l’administració en l’exercici dels drets regulats
per l’article 5, ho pot fer acompanyat de dos assessors,
com a màxim, acreditats degudament.

3. El personal que presta assistència a un grup parla-
mentari o a un membre del Parlament en les actuacions
davant l’Administració de la Generalitat ha d’ésser
acreditat degudament. Aquest personal només pot ac-
tuar davant l’Administració de la Generalitat acompa-
nyant el diputat o diputada corresponent.

ARTICLE 7. ACCÉS DELS MEMBRES DEL PARLAMENT A LES

MATÈRIES DECLARADES SECRETES I RESERVADES I ALS

REGISTRES DE DADES

1. L’accés a les informacions secretes i reservades i als
registres de dades que les contenen correspon exclusi-
vament als representants dels grups parlamentaris.

2. Únicament els membres de la comissió a què es re-
fereix l’article 61 i un membre més designat per cada
grup parlamentari poden accedir als registres i les infor-
macions a què es refereix l’apartat 1.

3. Els membres que tinguin accés als registres i les in-
formacions a què es refereix l’apartat 1 tenen el deure
de mantenir reserva permanent, d’acord amb la legisla-

ció vigent, respecte a les dades i les informacions que
coneguin per raó de llur funció parlamentària.

4. El diputat o diputada que faci públic algun dels te-
mes tractats a les reunions a què es refereix l’article 61
o vulneri el deure de reserva que estableix l’apartat 3
pot ésser exclòs temporalment de l’exercici de la fun-
ció parlamentària, pel procediment que estableix l’ar-
ticle 193.2.

5. La presidència ha de vetllar pel compliment d’aques-
tes disposicions i ha de garantir el compliment del deu-
re de secret o reserva.

ARTICLE 8. DRETS ECONÒMICS I RÈGIM DELS DRETS

1. Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden
percebre també assignacions variables, totes les quals
són a càrrec del pressupost del Parlament i tenen el
caràcter d’indemnització per l’exercici de llurs funci-
ons.

2. La quantitat i les modalitats de les assignacions dels
diputats són fixades per la Mesa, dins els límits de la
consignació pressupostària corresponent.

3. Les assignacions dels diputats estan subjectes a les
normes tributàries de caràcter general.

4. La percepció de les retribucions de caràcter fix per
l’exercici de les funcions parlamentàries és incompati-
ble amb la percepció de les retribucions pel fet d’ocu-
par altres càrrecs públics, amb dedicació plena o parci-
al, en els termes i amb les excepcions, si escau, que
estableix la legislació sobre incompatibilitats.

5. Els drets reconeguts per aquest article 8 i l’article 9
s’acrediten fins al dia de la constitució de la nova legis-
latura.

ARTICLE 9. AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

1. El Parlament pot establir amb les entitats gestores de
la Seguretat Social els convenis necessaris per a do-
nar-hi d’alta o, si escau, afiliar-hi els diputats que ho
desitgen. Les bases de la cotització, l’acció protecto-
ra dispensada i l’abonament de les cotitzacions estan
subjectes a les normes de seguretat social de caràcter
general o especial aplicables.

2. En el cas dels funcionaris públics que per llur dedi-
cació parlamentària es troben en situació de serveis
especials, el que estableix l’apartat 1 s’ha d’estendre a
les quotes de classes passives, si escau.

3. Els diputats que són funcionaris i es troben en situ-
ació de servei actiu conserven el règim de seguretat
social que els correspon en l’administració a què per-
tanyen, d’acord amb el que disposa la legislació sobre
incompatibilitats.

CAPÍTOL II. ELS DEURES DELS DIPUTATS

ARTICLE 10. CORTESIA I RESERVA

Els diputats tenen el deure de captenir-se amb cortesia
i de respectar les normes d’ordre i de disciplina esta-
blertes per aquest reglament; a més, han de guardar
secret sobre les actuacions i les resolucions que tenen
aquest caràcter.
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ARTICLE 11. INCOMPATIBILITATS

1. Els diputats han d’observar sempre les normes sobre
incompatibilitats.

2. La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha d’elevar al
Ple les propostes sobre la situació de compatibilitat o
incompatibilitat de cada diputat o diputada en el termini
de vint dies a partir de la presentació de la declaració a
què fa referència l’article 12.1.a, després que la Comis-
sió s’hagi constituït. Si hi ha cap canvi en la situació
relativa a les activitats o als càrrecs públics dels dipu-
tats, aquests ho han de comunicar a la Comissió de
l’Estatut dels Diputats d’acord amb el que estableix
l’article 12.2.

3. Si la Comissió de l’Estatut dels Diputats considera
que hi ha una causa d’incompatibilitat entre la condició
de diputat o diputada i un altre càrrec públic o activitat,
abans d’elevar al Ple el dictamen, n’ha de donar trasllat
a la persona afectada, per tal que, en el termini de cinc
dies, formuli les al·legacions que cregui convenients.

4. Un cop declarada i notificada la incompatibilitat, el
diputat o diputada afectat disposa d’un termini de vuit
dies per a optar entre l’escó i el càrrec incompatible. Si
no es pronuncia expressament dins aquest termini,
s’entén que renuncia a l’escó.

ARTICLE 12. DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS

1. Els diputats han de presentar al Parlament les decla-
racions d’activitats i béns, d’acord amb el que estableix
l’article 16.1.b, segons el model aprovat per la Mesa i
amb el contingut següent:

a) Una declaració de les activitats professionals, labo-
rals o empresarials que exerceixen i dels càrrecs públics
que ocupen.

b) Una declaració de béns, que ha de detallar el patri-
moni de qui declara.

2. En el cas que hi hagi cap canvi en la situació relati-
va a les activitats o als càrrecs públics declarats pels
diputats, aquests ho han de comunicar a la Comissió de
l’Estatut dels Diputats en el termini d’un mes des que
s’ha esdevingut, per tal que la Comissió emeti un dic-
tamen, si escau, respecte a la nova situació, en el termi-
ni de vuit dies. Si el canvi que es declara consisteix en
el cessament d’algun càrrec o activitat, la Comissió no
ha d’elaborar el dictamen.

3. Els diputats han de presentar, abans del 30 de juliol
de cada any, una còpia de la declaració de liquidació de
l’impost sobre la renda i el patrimoni presentada a
l’Administració tributària del mateix exercici, o la cer-
tificació de no haver-ho fet, en el cas que no estiguin
obligats a presentar-la.

4. L’incompliment de l’obligació establerta pels apartats
2 i 3 pot comportar la suspensió dels drets econòmics per
un període màxim d’un mes, acordada pel Ple del Parla-
ment a proposta de la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats, després d’haver instruït l’expedient corresponent i
d’haver escoltat el diputat o diputada afectat.

5. Els diputats han de presentar també la declaració a
què fa referència l’apartat 1.b en acabar el mandat, o en
perdre la condició de diputat o diputada.

6. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament
recull la informació facilitada per aquests d’acord amb
els apartats 1.a i b i 3 i està sota la custòdia de la Secre-
taria General. La informació relativa a les activitats i els
càrrecs és de caràcter públic.

7. Un cop transcorreguts quatre anys de la pèrdua de la
condició de diputat o diputada, les declaracions s’han
de destruir.

ARTICLE 13. LÍMITS DE L’ÚS DE LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

O DIPUTADA

Els diputats no poden invocar o fer servir llur condició
per a exercir activitats comercials, industrials o profes-
sionals, o col·laborar amb terceres persones en l’exerci-
ci de les dites activitats davant les administracions pú-
bliques en benefici privat.

CAPÍTOL III. LES PRERROGATIVES PARLAMENTÀRIES

ARTICLE 14. INVIOLABILITAT

Els diputats gaudeixen d’inviolabilitat, fins i tot després
d’haver finit el mandat, per les opinions i els vots eme-
sos durant l’exercici de llurs funcions.

ARTICLE 15. IMMUNITAT

Pel que fa a la immunitat dels membres del Parlament,
cal atenir-se al que disposa l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i, si escau, les lleis que el desenvolupen.

CAPÍTOL IV. L’ADQUISICIÓ I LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ

DE DIPUTAT O DIPUTADA I LA SUSPENSIÓ DELS DRETS PAR-
LAMENTARIS

ARTICLE 16. ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE

DIPUTAT O DIPUTADA

1. El diputat o diputada proclamat electe accedeix al ple
exercici de la condició de parlamentari o parlamentària
un cop complerts els dos requisits següents:

a) Presentar al Registre General del Parlament la cre-
dencial expedida per l’òrgan corresponent de l’Admi-
nistració electoral i fer la promesa o el jurament de res-
pectar la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia
de Catalunya.

b) Presentar les declaracions d’activitats i de béns que
especifica l’article 12.

2. Els drets del diputat o diputada proclamat electe no
són efectius fins que no ha accedit al ple exercici de la
condició de parlamentari o parlamentària, conforme-
ment a l’apartat 1.

ARTICLE 17. CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE

DIPUTAT O DIPUTADA

Els diputats del Parlament perden llur condició per les
causes següents:

a) Per la renúncia presentada a la Mesa del Parlament.

b) Per una sentència judicial ferma que n’anul·li l’elec-
ció o la proclamació.
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SECCIÓ TERCERA. COMISSIONS ESPECÍFIQUES

ARTICLE 54. CREACIÓ DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES

1. El Ple del Parlament, a proposta de la Mesa o a ini-
ciativa de dos grups parlamentaris o de la cinquena part
dels membres del Parlament, pot acordar la constitució
de comissions específiques, conformement a l’article
39.4 i 5.

2. La proposta de creació de comissions específiques ha
d’ésser tramitada pel mateix procediment que les pro-
postes de resolució.

3. Tant la proposta com l’acord de creació de comissi-
ons específiques han de determinar com a mínim:

a) El tipus i la composició de la comissió que es crea.

b) L’objecte concret de la comesa o el treball que se li
encarrega i la seva finalitat, i també les possibles direc-
trius a les quals la comissió ha d’acomodar el seu tre-
ball.

c) Les normes específiques de funcionament, fins i tot,
si escau, les excepcions sobre la composició de la Mesa
i el règim general d’adopció d’acords i la possibilitat de
facultar la Mesa del Parlament, a proposta de la mesa
de la comissió, per a desenvolupar aquestes normes, les
quals han de respectar sempre els principis generals de
funcionament de les comissions establerts per aquest
reglament.

d) La possibilitat d’incorporar-hi especialistes o tècnics
perquè participin en els treballs i assisteixin a les reu-
nions amb veu però sense vot.

e) El termini per a cloure els treballs de la comissió i la
possibilitat de lliurar informes provisionals al final de
cada període de sessions.

f) La possibilitat que els treballs de la comissió es re-
flecteixin en un informe, en un dictamen o en una pro-
posta d’iniciativa parlamentària concreta.

ARTICLE 55. LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

1. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és integrada
per un membre de cada grup parlamentari i té un pre-
sident o presidenta i un secretari o secretària. Adopta
les decisions pel sistema de vot ponderat.

2. La Comissió actua com a òrgan preparatori de les
resolucions del Ple si aquest, d’acord amb el Regla-
ment, s’ha de pronunciar en assumptes que afecten l’es-
tatut dels diputats, tret del cas en què la proposta cor-
respongui al president o presidenta o a la Mesa del
Parlament.

3. La Comissió ha d’elevar al Ple, degudament articu-
lades, les propostes que hagin estat formulades al si de
la mateixa comissió.

ARTICLE 56. COMISSIONS DE SEGUIMENT

1. Les comissions de seguiment tenen per objecte el
control específic de determinades actuacions i políti-
ques públiques del Govern de la Generalitat.

2. Al final de cada període de sessions, les comissions
de seguiment han de lliurar un informe a la Mesa del
Parlament, la qual, un cop escoltada la Junta de Porta-

veus, ha de decidir si en pren nota o si cal donar-li una
tramitació específica.

ARTICLE 57. COMISSIONS D’ESTUDI

1. Les comissions d’estudi tenen per objecte l’anàlisi de
qualsevol assumpte que afecti la societat catalana i
s’han de crear d’acord amb el procediment establert per
l’article 54.1.

2. Si l’acord de creació determina la incorporació d’es-
pecialistes en la matèria objecte d’estudi, el nombre
d’aquests no pot ésser superior al nombre de diputats
membres de la comissió.

3. Les comissions d’estudi han d’elaborar un informe
i unes conclusions, que s’han de publicar en el Butlle-
tí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i s’han
de lliurar a la Mesa del Parlament, la qual, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus, ha de decidir si en pren
nota o si cal donar-los una tramitació específica.

ARTICLE 58. COMISSIONS D’INVESTIGACIÓ

1. El Ple del Parlament, a proposta de dos grups parla-
mentaris, de la cinquena part dels membres del Parla-
ment, de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la
Junta de Portaveus, o del Govern, pot acordar la crea-
ció d’una comissió d’investigació sobre qualsevol as-
sumpte d’interès públic que sigui competència de la
Generalitat.

2. La composició i el nombre de membres de les comis-
sions d’investigació s’ha de concretar mitjançant un
acord de la Junta de Portaveus. La comissió també pot
incorporar especialistes, amb veu i sense vot, amb tas-
ques d’assessorament tècnic, en un nombre no superi-
or al de diputats membres de la comissió.

3. El Parlament ha de crear una comissió d’investigació
si és demanada per una tercera part dels diputats o per
tres grups parlamentaris; els proposants només poden
presentar una proposta vinculant l’any.

4. Les comissions d’investigació, abans d’iniciar llurs
actuacions, han d’elaborar i aprovar un pla de treball.

5. Les comissions d’investigació poden requerir, per
mitjà del president o presidenta del Parlament, qualse-
vol persona perquè hi presti declaració.

6. Les conclusions de les comissions d’investigació
s’han de reflectir en un dictamen que ha d’ésser deba-
tut pel Ple del Parlament.

7. Les conclusions aprovades pel Ple del Parlament han
d’ésser comunicades al Govern, sens perjudici que la
Mesa del Parlament també pugui comunicar-les al mi-
nisteri fiscal.

ARTICLE 59. REGULACIÓ DE LES COMPAREIXENCES DA-
VANT LES COMISSIONS D’INVESTIGACIÓ

1. Les compareixences davant les comissions d’inves-
tigació es regeixen per les normes següents:

a) La compareixença únicament es pot requerir amb
relació a qüestions que són competència de la Genera-
litat.

b) El president o presidenta del Parlament signa el re-
queriment, en el qual hi ha de constar de manera fefa-
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2. La tercera crida a l’ordre feta a un diputat o diputa-
da en una mateixa reunió li comporta la privació del
dret a fer ús de la paraula per al temps que resta de re-
unió.

3. Al final de la reunió, amb l’autorització prèvia del
president o presidenta, la persona que hagi estat cridada
a l’ordre per tercera vegada pot fer ús de la paraula per
justificar-se. L’exposició de la justificació no pot pas-
sar de cinc minuts, i pot fer-la la persona mateixa o una
altra en qui l’hagi delegada.

ARTICLE 191. EXPULSIÓ DE LA CAMBRA

1. Si la crida a l’ordre és motivada per paraules ofensi-
ves adreçades a les institucions públiques, a un altre
membre del Parlament o a qualsevol altra persona, pot
donar lloc a l’expulsió de la cambra per a la resta de la
reunió.

2. Si hi ha hagut una rectificació, hom pot retirar les
expressions a què es refereix l’apartat 1 i demanar que
no constin en acta. Correspon al president o presiden-
ta del Parlament de decidir sobre aquesta qüestió.

ARTICLE 192. AUTORITZACIONS

Els diputats han de sol·licitar al president o presidenta
del Parlament, per mitjà dels grups parlamentaris res-
pectius, l’autorització de no assistir als treballs parla-
mentaris, autorització que no pot ésser mai indefinida.

SECCIÓ TERCERA. L’EXCLUSIÓ TEMPORAL DE L’EXERCICI

DE LA FUNCIÓ PARLAMENTÀRIA

ARTICLE 193. CAUSES

1. Pot ésser exclòs temporalment de l’exercici de la
funció parlamentària:

a) El membre del Parlament que el president o presi-
denta hagi de cridar a l’ordre per quarta vegada en una
mateixa reunió.

b) El membre del Parlament que, un cop complerta la
sanció imposada d’acord amb l’article 189, reincidei-
xi en la falta.

c) El membre del Parlament que provoqui un aldarull
dins el Saló de Sessions o en un altre lloc del recinte
parlamentari.

2. A proposta del president o presidenta del Parlament,
bé a iniciativa pròpia, bé a iniciativa del president o
presidenta de la comissió corresponent, amb un dicta-
men previ motivat de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats, havent escoltat la persona afectada, el Ple del
Parlament, per majoria de dos terços dels diputats, pot
acordar l’exclusió temporal de l’exercici de la funció
parlamentària i la durada d’aquesta.

ARTICLE 194. ÚS INDEGUT DE LA CONDICIÓ DE DIPUTAT O
DIPUTADA

El diputat o diputada que no compleixi el que estableix
l’article 13 pot ésser exclòs temporalment de l’exerci-
ci de la funció parlamentària, seguint els procediments
establerts per l’article 193.2.

ARTICLE 195. EFECTES DE L’EXCLUSIÓ TEMPORAL

L’exclusió temporal de l’exercici de la funció parla-
mentària comporta la pèrdua de les assignacions, les
dietes i les indemnitzacions, i la suspensió dels drets i
els deures lligats a l’activitat parlamentària, però no
n’afecta les prerrogatives ni els altres drets i deures.

SECCIÓ QUARTA. L’ORDRE DINS EL RECINTE PARLAMENTARI

ARTICLE 196. FACULTATS DEL PRESIDENT O PRESIDENTA

El president o presidenta ha de vetllar pel manteniment
de l’ordre en totes les dependències del Parlament. A
aquest efecte, pot prendre totes les mesures que consi-
deri pertinents, incloent-hi la de posar a disposició ju-
dicial les persones que hagin pertorbat l’ordre.

ARTICLE 197. EXPULSIÓ

Tothom qui en les dependències del Parlament, tant si
hi ha sessió com si no n’hi ha, sigui diputat o diputada
o no ho sigui, promogui desordres greus, n’ha d’ésser
expulsat immediatament. A més, si es tracta d’un dipu-
tat o diputada, el president o presidenta pot promoure
les actuacions a què es refereix l’article 193.2.

TÍTOL VII. DELS SERVEIS DEL PARLAMENT

ARTICLE 198. SUPORT A LA TASCA PARLAMENTÀRIA

1. El Parlament ha de disposar dels mitjans humans i
materials necessaris per a complir amb eficàcia i amb
eficiència les seves funcions, especialment pel que fa
als serveis permanents d’assessorament jurídic, lingüís-
tic, econòmic i sociopolític, i ha de tenir el suport dels
serveis de documentació i dels serveis tècnics, tots ells
dirigits administrativament per funcionaris del Parla-
ment.

2. El Parlament, per mitjà de la Mesa, pot contractar els
serveis d’experts per a tasques especialitzades, o si ho
requereix el treball de les comissions, a proposta de la
mesa d’aquestes.

ARTICLE 199. ADMINISTRACIÓ PARLAMENTÀRIA

1. El Parlament disposa d’una administració pròpia per
a complir les funcions estatutàries i les que li encoma-
nen les lleis. Aquesta administració es regula i s’orga-
nitza per òrgans parlamentaris, en exercici de l’autono-
mia administrativa de la cambra.

2. L’administració parlamentària i el personal al ser-
vei del Parlament es regeixen pels Estatuts del règim
i el govern interiors, que complementen les disposici-
ons d’aquest reglament pel que fa a aquest àmbit or-
ganitzatiu.

3. Els Estatuts del règim i el govern interiors han d’és-
ser aprovats per la comissió legislativa competent en
matèria de funció pública.

ARTICLE 200. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

1. L’administració parlamentària ha d’actuar d’acord
amb els principis d’objectivitat, d’eficàcia i d’eficièn-
cia.
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2. El personal al servei del Parlament ha de complir les
seves funcions amb subjecció als principis de professi-
onalitat i d’imparcialitat.

3. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment han de regular el règim jurídic del personal al ser-
vei del Parlament de la manera més adequada a les espe-
cificitats de l’activitat i l’organització parlamentàries.

ARTICLE 201. EL SECRETARI O SECRETÀRIA GENERAL

1. El secretari o secretària general del Parlament, sota
la direcció del president o presidenta i de la Mesa del
Parlament, és el cap superior de tot el personal i de tots
els serveis del Parlament i compleix les funcions tècni-
ques de suport i d’assessorament dels òrgans rectors del
Parlament, assistit dels lletrats del Parlament.

2. El secretari o secretària general és nomenat per la
Mesa del Parlament, a proposta del president o presi-
denta, d’entre els lletrats del Parlament.

ARTICLE 202. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA

COMUNICACIÓ

1. El Parlament ha de disposar de mitjans adequats pel
que fa a les tecnologies de la informació i de la comu-
nicació, per tal d’augmentar la quantitat i la qualitat de
la informació parlamentària a l’abast dels ciutadans,
definir estratègies sobre participació democràtica, im-
pulsar iniciatives relacionades amb l’aprenentatge vir-
tual i modernitzar la gestió del Parlament, amb vista a
incrementar l’eficiència i l’eficàcia dels serveis que
presta, potenciar la racionalització de les formes de tre-
ball i la connexió amb la resta d’administracions i de
centres d’interès i rellevància públics.

2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, el Parlament
ha de signar convenis de col·laboració amb entitats que
promouen la democràcia participativa per mitjà de les
tecnologies de la informació i la comunicació.

3. El pressupost del Parlament ha de disposar anual-
ment d’assignacions suficients per a atendre les neces-
sitats derivades d’aquest article.

ARTICLE 203. OFICINA PRESSUPOSTÀRIA DEL PARLAMENT

1. Per tal d’efectuar un seguiment i un control adequats
de l’execució del pressupost de la Generalitat i sota la
dependència de la presidència de la cambra, es consti-
tueix l’Oficina Pressupostària del Parlament, amb les
funcions següents:

a) Assessorar tècnicament els diputats i els grups par-
lamentaris en relació amb l’aprovació, l’estat d’execu-
ció i la liquidació dels pressupostos de la Generalitat,
les seves entitats autònomes i les seves empreses.

b) Facilitar als diputats i als grups parlamentaris la do-
cumentació pressupostària relacionada amb les inicia-
tives parlamentàries de tota mena.

c) Assessorar els diputats i els òrgans de la cambra en
matèries relacionades amb l’activitat pressupostària en
altres organismes i països.

2. Per mitjà de la presidència del Parlament i amb la
periodicitat que es determini, els departaments respon-
sables, les entitats autònomes i les empreses públiques
o vinculades de la Generalitat han de facilitar a l’Ofi-
cina Pressupostària tota la documentació que aquesta
requereixi.

3. La Mesa del Parlament, a proposta del president o
presidenta, i un cop escoltada la Junta de Portaveus,
designa el director o directora de l’Oficina Pressupos-
tària entre les persones expertes en disciplines econò-
miques o financeres. El pressupost del Parlament ha
d’incloure la dotació del personal expert i dels mitjans
materials necessaris per a l’exercici de les funcions de
l’Oficina Pressupostària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. CONVENIS AMB LA SEGURETAT

SOCIAL

Als efectes de donar compliment al que estableix l’ar-
ticle 9, la Mesa del Parlament ha d’emprendre les ges-
tions necessàries amb la Seguretat Social per a establir
els convenis i determinar les normes especials aplica-
bles, i ha de comunicar-ho a la Mesa ampliada perquè
en faci efectiva l’aplicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen el text refós del Reglament del Parlament
de Catalunya del 20 d’octubre de 1987, la modificació
del 19 de desembre de 1991 i l’apèndix que recull els
criteris interpretatius i les normes supletòries del Regla-
ment, aprovades per la Mesa del Parlament fins al 22 de
desembre de 2005. Els textos derogats mantenen la
condició de precedent.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. REFORMES DEL REGLAMENT

Les reformes d’aquest reglament s’han de tramitar pel
procediment establert pels articles 117 i 118, però sense
la intervenció del Govern.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquest reglament entra en vigor l’1 de gener de 2006.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2005

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual


