Article 49
Les Comissions, a través del Síndic General poden:
a) demanar al Govern i a qualsevol altra autoritat o funcionari públic la informació i
documentació que considerin necessària per a la realització de llur tasca, que els
haurà d'ésser facilitada, d’acord amb les previsions de l’article 5 del present
Reglament.
b) requerir la presència davant seu dels membres del Govern, de les autoritats
electes, dels funcionaris públics que en depenguin perquè informin d'aquelles
qüestions que corresponen als temes que estan tractant d’acord amb l’article 47. Se
n'exceptuen els membres del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional.
c) D'acord amb la llei, podran reclamar també la presència de qualsevol ciutadà. No
obstant, aquesta presència no podrà ser reclamada quan les persones estiguin
sotmeses a un procediment jurisdiccional vinculat directament amb la qüestió
objecte per la qual ha estat reclamada la seva presència o es tracti de persones
privades de llibertat.
Les compareixences d’autoritats, funcionaris o altres persones, relatives a matèries
declarades per llei secretes o confidencials, només es duran a terme davant la
comissió si, prèviament, se n’ha declarat el caràcter secret de la mateixa.

TÍTOL II. DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL GENERAL
CAPÍTOL PRIMER. DE LES SESSIONS
Article 50
El Consell General es reuneix anualment durant dos períodes ordinaris de sessions
compresos entre el primer de març i el 15 de juliol, i entre el primer de setembre i el
31 de gener.
Article 51
1. El Síndic General convoca totes les sessions del Ple del Consell General, siguin
tradicionals, ordinàries o extraordinàries. Les sessions de les Comissions són
convocades pel seu President.
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2. Les sessions extraordinàries només poden ésser convocades per acord de la
Comissió Permanent: per iniciativa pròpia, a petició del Cap de Govern, de dos
Grups Parlamentaris o d'una quarta part de Consellers Generals. En el cas de les
sessions extraordinàries de les comissions, aquestes, a més, podran ésser
convocades a petició de la pròpia comissió interessada. En l'acord o petició ha de
constar l'ordre del dia, que no pot ésser ni reduït ni ampliat.
Article 52
Una sessió comprèn totes les reunions necessàries per a tractar un ordre del dia. El
Síndic General obre i tanca les sessions i determina el contingut de les reunions.
Article 53
1. Les sessions del Ple del Consell General i de les comissions són públiques. Les
sessions de les Comissions no són públiques, únicament, quan elaboren informes
per elevar al Ple o tracten qüestions relatives a l’organització dels seus treballs.
2. A iniciativa de la Sindicatura, de dos Grups Parlamentaris o d'una quarta part de
Consellers Generals, el Ple del Consell General pot acordar per majoria absoluta
dels seus membres celebrar sessions secretes del Ple del Consell General o d’una
comissió.
Article 54
1. De totes les sessions del Ple i de les Comissions del Consell General se n'aixecarà
una acta que contindrà una relació succinta de les matèries debatudes, de les
persones que hi han intervingut, de les incidències esdevingudes i dels acords
adoptats.
2. Les actes seran signades pel Síndic General i un dels Secretaris de la Sindicatura
o, en el seu cas, pel President i el Vice-president corresponent, per ésser dipositades
en el Consell General i trameses als Consellers Generals. Si en els quinze dies
posteriors al dipòsit no existís cap reclamació escrita, l'acta es donarà per aprovada.
En cas de reclamació escrita, decidirà la Sindicatura que podrà sotmetre la decisió
final a la primera sessió ordinària del Ple o de la Comissió.
3. Quan una sessió hagi estat secreta, es realitzarà una única acta que serà
custodiada pel Síndic General o, en el seu cas, pel President de la comissió
corresponent. Per a la seva aprovació se seguirà el mateix procediment de l'apartat
anterior.
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Article 55
El públic assistent a les sessions del Consell General està obligat a mantenir silenci i
ordre, i no li són permeses cap mena de manifestacions d'aprovació o de
desaprovació.
La Sindicatura determinarà el procediment i condicions per gestionar l’assistència
del públic a les sessions, en funció de la disponibilitat de places i de les
circumstàncies de cada sessió o per raons de seguretat.
CAPÍTOL SEGON. DE L'ORDRE DEL DIA
Article 56
1. L'ordre del dia del Consell General és fixat pel Síndic General, d'acord amb la
Junta de Presidents. L'ordre del dia pot ser modificat o alterat per acord del Ple del
Consell General a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una
cinquena part dels Consellers Generals.
2. L'ordre del dia de les Comissions és fixat pel seu President, el qual el comunicarà
al Síndic General. L'ordre del dia de les Comissions pot ésser alterat o modificat per
acord de la Comissió a proposta del President o d'una cinquena part dels Consellers
Generals.
3. Si hom vol introduir en l'ordre del dia del Ple o d'una Comissió un nou tema,
aquest haurà d'haver complert els tràmits reglamentaris.
Article 57
El Govern pot demanar que en una sessió s'inclogui un assumpte amb caràcter
prioritari, sempre que aquest hagi complert els tràmits reglamentaris. En aquest
sentit haurà de comunicar-ho al Síndic General.
CAPÍTOL TERCER. DELS DEBATS
Article 58
Llevat d'un acord en sentit contrari de la Sindicatura, no podrà començar cap
deliberació o debat sobre una determinada qüestió si amb una antelació mínima de
tres dies no ha estat distribuïda a cada Conseller General la documentació relativa a
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la qüestió objecte de la deliberació o debat. Tanmateix, la Sindicatura pot reduir
aquest termini si existeixen motius degudament justificats d’urgència o necessitat.
El mateix procediment regirà per a les deliberacions de les Comissions.
Article 59
1. D’acord amb l’establert en el present Reglament, els consellers generals han de
sol·licitar del síndic general l’ús de la paraula. Si un conseller general cridat pel
síndic general a intervenir no hi fos present, s’entendrà que renuncia a fer-ne ús.
2. Igualment, el cap de Govern i els ministres han de sol·licitar del síndic general
l’ús de la paraula.
3. Com a norma general, els consellers generals parlaran des del seu escó i el cap de
Govern i els ministres des del lloc que tenen destinat. La Junta de Presidents acorda
en quins casos els consellers generals, el cap de Govern i els ministres parlaran des
de la tribuna d’oradors.
Article 60
Els Consellers Generals, el Cap de Govern i els Ministres no poden ésser
interromputs mentre realitzin les intervencions orals. Només el Síndic General té la
facultat de fer-ho per avisar l'intervinent que ha consumit el temps, per retirar la
paraula o per cridar a l'ordre. Els Consellers Generals seran cridats a atenir- se a la
qüestió, sempre que se n'apartin.
Article 61
Si en una sessió del Consell General es fan al·lusions a la persona o a la conducta
d'un Conseller General o al Cap de Govern o a un Ministre, el Síndic General
podrà concedir la paraula a l’al·ludit per tal que, sense entrar en el fons de la qüestió
i durant un breu espai de temps, pugui contestar les al·lusions. Només poden ser
contestades les al·lusions dins la mateixa sessió.
Article 62
El Consell General, a iniciativa del Síndic General i sense debat, pot posar fi a una
deliberació o debat, quan entengui que la qüestió ja ha estat degudament tractada. Si
un Grup Parlamentari ho sol·licités, el Síndic General pot concedir un torn a favor
i un en contra de cinc minuts cadascun i ho sotmetrà tot seguit a votació.
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Article 63
1. Si el present Reglament no disposa altrament, en cada debat hi haurà un torn a
favor i un torn en contra. El dret a consumir un torn en contra es manté si s'ha
realitzat el torn a favor, encara que la proposta hagi estat retirada.
2. La durada de les intervencions dels grups parlamentaris i del Govern no pot
sobrepassar els deu minuts. La durada de les intervencions dels consellers generals
no adscrits no pot sobrepassar els tres minuts. Les intervencions del Grup Mixt
tenen la mateixa durada que les corresponents als altres grups parlamentaris i el
temps es distribueix entre els seus membres de forma proporcional a la importància
numèrica de les forces polítiques que l’integren, sense perjudici que el seu
reglament intern pugui determinar altrament.
Article 64
En els debats de totalitat les intervencions seran de quinze minuts per Grup
Parlamentari. Els Consellers Generals no adscrits poden intervenir per cinc minuts.
Article 65
En cada debat, tot Conseller General o membre del Govern que sigui contradit per
un o més oradors tindrà dret de replicar una sola vegada per un temps no superior
a cinc minuts.
Article 66
En qualsevol moment del debat, un Conseller General pot demanar al Síndic
General l'observança del Reglament i haurà d'invocar amb precisió l'article que
reclama que s'apliqui. El Síndic General resoldrà i la seva decisió haurà d'ésser
acatada.
Article 67
En qualsevol cas, el Síndic General té plenes facultats per a l'ordenació del debat.
Article 68
El President de les Comissions, en les sessions d'aquestes, té les mateixes facultats
d'ordenació del debat que el Síndic General.
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CAPÍTOL QUART. DE LES VOTACIONS
Article 69
Si arribat el moment d'una votació o realitzada aquesta no hi fos present la meitat
dels membres del Consell General, el Síndic General posposarà la votació i
anunciarà una hora dins la mateixa sessió per realitzar- la. Si arribats a aquesta hora,
tampoc no hi hagués quòrum suficient per procedir a la votació, aquesta quedarà
ajornada per a un proper Ple, però el debat no es reiterarà.
Article 70
1. Els acords seran vàlids quan hagin estat aprovats per la majoria simple dels
Consellers Generals presents, sens perjudici de les majories especials determinades
per la Constitució, les lleis o el present Reglament.
2. Hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius. Hi ha majoria
absoluta quan el nombre de vots a favor supera la meitat del total de membres
efectius del Consell General.
Article 71
1. El vot és personal i indelegable. Cada Conseller General té un sol vot. Ningú pot
prendre part en les votacions que afectin al seu estatut personal com a Conseller
General.
2. En els casos d’embaràs, maternitat, malaltia greu o hospitalització que impedeixin
el desplaçament del conseller general pel desenvolupament normal de la funció
parlamentària, si les circumstàncies que concorren ho justifiquen suficientment, la
Sindicatura podrà autoritzar, mitjançant escrit motivat, que els Consellers Generals
emetin el seu vot en les sessions plenàries, per procediments no presencials.
Amb aquesta finalitat, el Conseller General cursarà la sol·licitud oportuna, per escrit
dirigit a la Sindicatura, la qual li comunicarà la seva decisió, precisant, en el seu cas,
les votacions i el període de temps en el qual podrà emetre el seu vot mitjançant el
procediment determinat. El vot emès per aquest procediment haurà d’ésser
verificat personalment per mitjà del sistema que, amb aquesta finalitat, determini la
Sindicatura i obrarà en poder del Síndic General amb caràcter previ a l’inici de la
votació corresponent.
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Article 72
1. Les votacions públiques poden ésser: ordinària o bé oral per crida. D'acord amb
el Reglament i a proposta del Síndic General, es pot votar per assentiment. Les
votacions secretes seran amb papereta.
2. Finalitzada una votació ordinària si un conseller general, de forma immediata i
abans de passar a la següent qüestió, manifesta que s’ha produït un error en el sentit
del seu vot podrà demanar la rectificació del mateix.
Article 73
En la votació pública oral per crida, la Sindicatura cridarà els Consellers Generals
que respondran sí, no o declararan que s'abstenen.
L'elecció de Cap de Govern, la moció de censura i la qüestió de confiança són
sempre votacions orals per crida.
Article 74
En la votació pública ordinària el Síndic General demanarà als Consellers Generals
presents els vots a favor, els vots en contra i les abstencions.
Article 75
Es consideraran aprovades per assentiment les propostes del Síndic General quan,
després d'haver estat anunciades, no susciten cap objecció o oposició.
Article 76
La votació secreta es farà sempre per crida nominal als Consellers Generals i
mitjançant paperetes introduïdes dins d'una urna. La votació serà secreta quan ho
exigeixi aquest Reglament o quan ho acordi el Consell General, a proposta de dos
Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.
Article 77
Si en una votació es produís un empat, aquella es repetirà i si encara persistís es
considerarà desestimada la proposta.
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Article 78
En el cas de les votacions públiques ordinària, per crida o per assentiment, una
vegada realitzada la votació, anunciat el resultat i finalitzat el punt corresponent de
l'ordre del dia, els Grups Parlamentaris podran explicar breument el seu vot. També
podrà fer-ho el Conseller General que ha votat de manera diferent al seu Grup
Parlamentari i, en el cas que no hagin intervingut en el debat, els Consellers
Generals no adscrits. El Síndic General pot atorgar també aquesta possibilitat quan
en un debat, subdividit en diverses parts diferenciades, s'hagi acabat una d'elles.
CAPÍTOL CINQUÈ. DELS TERMINIS
Article 79
El còmput dels terminis no establerts en la Constitució i regulats per aquest
Reglament es computaran amb els dies hàbils compresos en els períodes ordinaris
de sessions, llevat que l’afer en qüestió hagi estat inclòs en l’ordre del dia d’una
sessió extraordinària. La Sindicatura ha de fixar els dies que s’han d’habilitar perquè
hi hagi temps de complir els tràmits que permetin dur a terme la referida sessió. Els
terminis indicats en mesos, es computaran de data a data. De manera excepcional,
la Sindicatura podrà habilitar com a hàbils a efectes determinats els dies dels
períodes entre sessions, per raons d'urgència.
Article 80
La Sindicatura a iniciativa pròpia, d'un Grup Parlamentari o d'una cinquena part de
Consellers Generals pot acordar la pròrroga o reducció dels terminis establerts per
aquest Reglament. Fora de casos excepcionals, les pròrrogues no han d’excedir un
espai de temps igual al fixat.
Article 81
Els documents parlamentaris dirigits al Consell General o a qualsevol òrgan de la
Cambra hauran de lliurar-se al Registre de la Secretaria General en els dies i hores
que disposi el Síndic General, però en tot cas caldrà que en quedi garantit el registre
de tal manera que puguin exhaurir-se els terminis dels dies i hores establerts.
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CAPÍTOL SISÈ. DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA
Article 82
1. A petició del Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels
Consellers Generals, la Sindicatura pot acordar que una qüestió tingui el
procediment d'urgència a partir del tràmit següent a aquell en curs.
2. La declaració d'urgència implica la reducció de tots els terminis i la prioritat en la
tramitació. Si la Sindicatura no indica altrament, els terminis quedaran reduïts a la
meitat.
CAPÍTOL SETÈ. DE LA CADUCITAT DE LES INICIATIVES I

TRÀMITS PARLAMENTARIS
Article 83

1. Totes les iniciatives i tràmits parlamentaris realitzats en les qüestions no
concloses caduquen en finalitzar la legislatura.
2. Els informes del Raonador del Ciutadà així com les memòries i els informes del
Tribunal de Comptes s’han de traslladar a la legislatura següent. La comissió
legislativa corresponent, per majoria absoluta, pot acordar de continuar el
procediment en el tràmit on era quan el Consell General es va dissoldre.
3. En cas que una iniciativa legislativa, presentada d’acord amb la lletra d) de
l’article 102, es trobi a tràmit parlamentari en el moment en què finalitzi la
legislatura, aquesta no caducarà, però podrà retrotreure´s al tràmit que decideixi la
Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, sense que sigui necessari, en cap cas,
presentar una nova certificació acreditativa d’haver-se reunit el mínim de signatures
exigides.
CAPÍTOL VUITÈ. DE L'ELECCIÓ DE PERSONES
Article 84
Per a les eleccions de persones que la Constitució o les lleis encomanin al Consell
General i que no estiguin previstes de manera expressa en aquest Reglament, els
Grups Parlamentaris podran presentar en el Registre de la Secretaria General, fins
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quatre dies abans del Ple en què s'hagi de procedir a la votació, les candidatures que
reuneixin els requisits establerts en cada cas, juntament amb un currículum de les
persones proposades. El Síndic General n'informarà als Consellers Generals el dia
següent, els quals podran formular-hi objeccions en les següents vint-i-quatre hores.
El dia abans del Ple la Sindicatura proclamarà els candidats.
CAPÍTOL NOVÈ. DE L'ACORD DEL CONSELL GENERAL PER A LA

CONVOCATÒRIA DE REFERÈNDUM
Article 85

Quan el Cap de Govern, fent ús de la facultat que li concedeix l'art. 76 de la
Constitució, pretengui convocar un referèndum sobre una qüestió d'ordre polític,
sol·licitarà l'acord del Consell General. A aquest fi, s'adreçarà a la Sindicatura
perquè convoqui el Ple per celebrar un debat, que serà de totalitat. Finit el debat, es
procedirà a la votació de l'acord, que serà pública i oral per crida.
CAPÍTOL DESÈ. DE L'ORDRE PARLAMENTARI
Article 86
1. Dins totes les dependències del Consell General, els Consellers Generals, el Cap
de Govern, els Ministres i el públic estan sotmesos als poders disciplinaris del
Síndic General, que els exerceix d'acord amb el present Reglament.
2. Tothom qui en les dependències del Consell General promogui desordres greus
en serà expulsat de manera immediata. Si es tracta d'un Conseller General, la
Sindicatura el suspendrà temporalment com a tal fins a un termini màxim d'un mes,
sens perjudici que el Consell General, a proposta de la Sindicatura, pugui ampliar la
sanció.
3. A iniciativa de la Sindicatura, el Ple pot sancionar amb suspensió temporal del
Conseller General que incorri en els supòsits del paràgraf anterior o que de manera
continuada i greu es negui a acatar una decisió ferma del Síndic General o dels
òrgans del Consell General.
4. Si un Conseller General o un membre del Govern, després d’ésser cridat a l’ordre
amb motiu d’adreçar paraules ofensives a les institucions públiques, a un altre
membre del Consell General, del Govern, o a qualsevol altra persona, persisteix en
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la seva conducta, podrà ser expulsat de la cambra per a la resta de la sessió. Si hi ha
hagut una rectificació, el Conseller General o el membre de Govern pot retirar les
expressions a què es refereix l’apartat anterior i demanar que no constin en acta.
Article 87
El Síndic General pot suspendre la sessió del Consell General en cas d'aldarull o
desobediència obstinada d'algun Conseller General o membre del Govern, sens
perjudici d'aplicar les sancions que en Dret hi hagi lloc, ja sigui en la mateixa sessió
o en la subsegüent. Abans de la suspensió de la sessió, el Síndic General advertirà
de la possibilitat d'adoptar aquestes mesures.
Article 88
El Síndic General pot ordenar l'expulsió immediata de les persones que, entre el
públic, no s'atinguin a allò que disposa l'art. 55. Si una persona del públic comet
una infracció greu serà conduïda davant l'Autoritat competent. En cas de desordre
el Síndic General pot ordenar el desallotjament del públic present a la Sala del
Consell General.
CAPÍTOL ONZÈ. DE LES PUBLICACIONS
Article 89
El Diari Oficial del Consell General reproduirà totes les intervencions, incidències i
acords adoptats en les sessions públiques del Consell General.
Article 90
El Butlletí del Consell General publicarà tots els projectes i proposicions de llei, les
esmenes ordenades pel Ponent i l'informe de les Comissions legislatives amb les
esmenes i vots particulars que hagin de debatre's en el Ple, els acords de les
Comissions i del Ple, les propostes de resolució, les preguntes i les respostes, les
comunicacions i els acords que el Govern trameti al Consell General, i qualsevol
altre text o document que exigeixi aquest Reglament o que ordeni el Síndic General,
atès el seu interès en la tramitació parlamentària.
Article 91
Per raons d'urgència el Síndic General pot ordenar que, per tal que siguin debatuts i
votats els documents a què es refereix el paràgraf anterior, aquests puguin ser
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reproduïts per un altre mitjà mecànic i repartits als membres de l'òrgan del Consell
General que els hagi de conèixer. En tot cas hauran d'ésser publicats en el Butlletí
del Consell General.

TÍTOL III. DEL PROCEDIMENT LEGISLATIU
CAPÍTOL PRIMER. DEL PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ
Secció primera. Dels projectes de llei
Article 92
1. Els projectes de llei aprovats pel Govern, amb l’exposició de motius
corresponent, seran tramesos pel Cap de Govern al Consell General acompanyats
d’una memòria justificativa i econòmica, d’una memòria justificativa de que la
iniciativa legislativa contempla de manera adequada la perspectiva de gènere, així
com de la documentació i antecedents necessaris perquè el Consell General s'hi
pugui pronunciar.
2. La Sindicatura ordenarà la seva publicació en el Butlletí del Consell General i
obrirà un període de quinze dies per a la presentació d'esmenes. Aquestes poden
ésser presentades pels Consellers Generals i pels Grups Parlamentaris mitjançant
un escrit dirigit a la Sindicatura.
Article 93
1. Les esmenes poden ésser a la totalitat o a l’articulat.
2. Són esmenes a la totalitat les que postulen el retorn del projecte de llei al Govern
i aquelles en què es presenta un text articulat alternatiu. Les esmenes a la totalitat
només poden ésser presentades pels Grups Parlamentaris o per un Conseller
General amb la signatura de dos més. Quan un Grup Parlamentari hagi presentat
una esmena a la totalitat, el seus membres no podran donar suport a esmenes a la
totalitat presentades per Consellers Generals a títol individual, en considerar-se que
ja han exercit el seu dret a la iniciativa de forma col·lectiva.
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