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CAPÍTOL TERCER. DELS TRACTATS INTERNACIONALS 

Article 117 
Els Tractats internacionals que hagin de ser aprovats pel Consell General es 
tramitaran com a projectes de llei, amb les peculiaritats d'aquest capítol, i es 
consideraran aprovats d'acord amb allò que estableix la Constitució. 

Article 118 
Les propostes presentades pels Consellers Generals i els Grups Parlamentaris 
tindran la consideració d'esmenes a la totalitat de devolució, quan refusin 
l'aprovació del Tractat o bé quan proposin reserves o declaracions no previstes en 
aquest. 

Article 119 
En els casos de denúncia previstos en l'art. 64.3 de la Constitució, s'utilitzarà el 
mateix procediment que en l'article 118. 

Article 120 
El Consell General suspendrà la discussió sobre l'aprovació d'un Tractat quan 
aquest hagi estat objecte del requeriment de dictamen previ d'inconstitucionalitat 
previst a l'art. 101 de la Constitució, i el Tribunal Constitucional l'hagi admès a 
tràmit. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat farà decaure la seva 
tramitació. 

TÍTOL IV. DE L'IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL 
GOVERN 

CAPÍTOL PRIMER. DE L'ELECCIÓ DEL CAP DE GOVERN 

Article 121 
Després de cada renovació del Consell General o en els supòsits en què quedi 
vacant el càrrec de Cap de Govern, la seva elecció es realitzarà d'acord amb les 
previsions d'aquest Capítol. 
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Article 122 
1. Les propostes de candidat a Cap de Govern han d'ésser presentades, per una 
cinquena part dels membres del Consell General, davant la Sindicatura dins dels 
cinc dies següents a la sessió constitutiva. L'escrit de proposta ha de contenir el 
nom i l'acceptació del candidat, així com la signatura dels Consellers Generals que 
el presenten. Cada conseller només pot avalar una candidatura. Admeses a tràmit 
aquelles propostes que compleixen els requisits exigits, la Sindicatura proclamarà els 
candidats a Cap de Govern. 

2. En el termini de vuit dies següents a la sessió constitutiva, es celebrarà la sessió 
plenària per a l'elecció del Cap de Govern, a la qual seran convocats els candidats 
que no tinguin la condició de Conseller General. 

3. En el supòsit en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern, els terminis 
anteriors es comptaran des del dia en què s'ha produït la vacança. 

Article 123 
1. La sessió s'iniciarà amb la lectura per un Secretari dels candidats proclamats i dels 
Consellers Generals que els presenten. 

2. A continuació, cada candidat presentarà, de manera successiva, el seu programa 
sense límit de temps. Les intervencions seran ordenades segons el nombre de 
Consellers Generals que el presentin, de major a menor. En cas d'igual nombre, 
s'ordenaran segons el moment de presentació de la candidatura. Un cop hauran 
finalitzat les presentacions dels candidats, els Grups Parlamentaris intervindran, per 
ordre de menor a major nombre de Consellers Generals, durant trenta minuts. A 
continuació, podran intervenir els Consellers Generals no adscrits per un temps 
màxim de nou minuts cadascun. 

3. Els candidats, si ho sol·liciten, podran intervenir novament durant quinze minuts 
i, en aquest cas, s'obrirà un nou torn de deu minuts per a cada Grup Parlamentari, i 
de tres minuts per cadascun dels consellers generals no adscrits. 

Article 124 
1. La votació dels candidats a Cap de Govern tindrà lloc dins les vint-i-quatre hores 
següents a la finalització del debat. El Síndic General anunciarà en el Ple, després 
de la darrera intervenció, l'hora en què es realitzarà la votació. 
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2. La votació serà pública i oral per crida, i en ella cada Conseller General 
expressarà el nom del candidat a qui vota o l'abstenció. Un cop celebrat l'escrutini, 
el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta del Consell General serà 
proclamat Cap de Govern pel Síndic General, qui comunicarà als Coprínceps el 
nom del candidat elegit. 

Article 125 
1. En cas que cap dels candidats hagués obtingut la majoria absoluta, el Síndic 
General fixarà la data per celebrar una segona votació, que haurà de tenir lloc dins 
dels set dies següents. A aquest efecte, proclamarà com a candidats els dos que 
hagin obtingut els millors resultats en la primera votació. 

2. Els dos candidats proclamats presentaran el seu programa davant el Ple sense 
límit de temps. A continuació, els Grups Parlamentaris i els consellers generals no 
adscrits fixaran la seva posició durant quinze i cinc minuts respectivament. 
Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. El 
candidat que obtingui més vots serà proclamat Cap de Govern. El Síndic General 
comunicarà als Coprínceps el nom del candidat elegit. 

3. En cas que cap candidat assoleixi una majoria de vots s’iniciarà altre cop el 
procediment establert en els articles 122 i següents d’aquest Reglament. 

CAPÍTOL SEGON. DE LA MOCIÓ DE CENSURA 

Article 126 
1. La moció de censura ha d'ésser presentada almenys per una cinquena part dels 
Consellers Generals en un escrit motivat dirigit a la Sindicatura en el qual es farà 
constar les causes de la moció. 

2. La Sindicatura, un cop comprovat que la proposta reuneix els requisits exigits, 
l'admetrà a tràmit, ho comunicarà al Cap de Govern i als Grups Parlamentaris i als 
Consellers Generals en un termini no superior a les vint-i-quatre hores, i convocarà, 
entre el tercer i el cinquè dia posterior a la seva presentació, una sessió del Consell 
General que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la deliberació i votació de la 
moció de censura. 
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Article 127 
1. El debat de la moció s'iniciarà amb la seva defensa per part d'un dels signataris 
en una exposició de trenta minuts, a la qual li seguirà una intervenció del Cap de 
Govern també de trenta minuts. El Síndic General podrà suspendre la sessió per un 
termini no superior a les vint-i-quatre hores abans de donar pas a les intervencions 
dels Grups Parlamentaris, que no podran excedir de quinze minuts. El Síndic 
General concedirà la paraula als Consellers Generals no adscrits que ho sol·licitin 
per un màxim de cinc minuts. 

2. Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. Per 
tal que la moció de censura prosperi cal el vot favorable de la majoria absoluta del 
Consell General. Si la moció de censura és aprovada, el cap de Govern cessa. 

3. No es pot presentar cap moció de censura abans que hagin transcorregut sis 
mesos des de la darrera elecció del cap de Govern. Els consellers que hagin 
presentat una moció de censura no en poden signar cap altra abans que hagi 
transcorregut un any. 

CAPÍTOL TERCER. DE LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA 

Article 128 
La qüestió de confiança ha d'ésser presentada pel Cap de Govern mitjançant un 
escrit motivat adreçat a la Sindicatura acompanyat del programa, la declaració de 
política general o la decisió de transcendència especial que se sotmet al Consell 
General. Un cop admesa a tràmit, el Síndic General ho comunicarà als Grups 
Parlamentaris i als Consellers Generals. El Ple per a la seva deliberació i votació 
tindrà lloc entre el tercer i el cinquè dia a partir de la comunicació. 

Article 129 
1. El debat de la qüestió de confiança s'iniciarà amb una exposició del Cap de 
Govern sense límit de temps, acabada la qual el Síndic General podrà acordar la 
suspensió de la sessió per un termini no superior a les vint-i-quatre hores. El debat 
seguirà amb la intervenció dels Grups Parlamentaris, per un temps de quinze 
minuts. El Síndic General concedirà la paraula als Consellers Generals no adscrits 
que ho sol·licitin per un màxim de cinc minuts. 
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2. Un cop finalitzat el debat, se sotmetrà a votació la qüestió de confiança. La 
votació ha d'ésser pública i oral per crida. La confiança s'entendrà atorgada quan 
obtingui la majoria simple. En cas de no obtenir aquesta majoria el cap de Govern 
ha de presentar la seva dimissió. 

CAPÍTOL QUART. DE LES PREGUNTES 

Article 130 
1. Els Consellers Generals poden adreçar preguntes al Govern sobre temes de 
política general o bé relatives a un fet, situació o informació concreta, per tal de 
saber si aquell en té coneixement, i quina posició manté al respecte. 

2. Les preguntes s'han de presentar mitjançant un escrit dirigit a la Sindicatura, tot 
indicant si se sol·licita una resposta oral o escrita. S'entén que la resposta ha d'ésser 
escrita llevat que es faci constar el contrari. El Govern ha de trametre la resposta 
escrita en el termini de trenta dies a partir de la seva publicació. Si se sol·licita 
resposta oral s'entendrà que aquesta ha de tenir lloc davant del Ple. 

3. En cap cas s'admetran les preguntes en interès exclusivament privat del 
formulant o de qualsevol persona. 

4. Les preguntes seran admeses a tràmit per la Sindicatura que en manarà la seva 
publicació immediata. 

Article 131 
1. En cada període ordinari de sessions es celebraran, com a mínim, quatre sessions 
específiques de preguntes amb resposta oral del Govern. 

2. Les preguntes que sol·licitin una resposta oral, hauran d’ésser incloses en l'ordre 
del dia del Ple a partir del setè dia de la seva publicació. L'ordre de substanciació es 
farà d'acord amb l'ordre de prioritat en la presentació. 

3. Per a la substanciació, el Conseller General formularà la pregunta que serà 
contestada per un membre del Govern. El Conseller General disposarà d'un torn 
de rèplica i en aquest cas el membre del Govern disposarà d'un torn de dúplica. En 
cap cas el temps total per substanciar una pregunta pot excedir de vuit minuts, 
dividits en parts iguals. Finida la resposta del membre del Govern, si el Conseller 
General ho sol·licita, el Síndic General li concedirà la paraula per un minut per 
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repregunta per tal que pugui formular fins un màxim de quatre repreguntes 
estrictament sobre la mateixa matèria. El Síndic General concedirà la paraula per un 
minut a la resta de Consellers Generals que ho demanin, per tal que formulin fins a 
dues repreguntes estrictament sobre la mateixa matèria. El membre del Govern 
disposarà per a la resposta del mateix temps. 

4. Acabada una intervenció, el Síndic General donarà la paraula de manera 
immediata a qui haurà d'intervenir a continuació o bé passarà a la qüestió següent. 

Article 132 
En cada període de sessions cadascun dels Grups Parlamentaris té dret a obtenir la 
declaració d'urgència de tantes preguntes de resposta oral en el Ple com Consellers 
Generals tinguin adscrits. El mateix dret correspon al Conseller General no adscrit, 
si no existís Grup Mixt. Les preguntes de les quals se sol·licita declaració d'urgència 
poden ésser presentades fins a vint-i-quatre hores abans de l'inici del Ple. La 
publicitat quedarà assegurada per la seva distribució a l'inici de la sessió, sens 
perjudici de la posterior publicació en el Butlletí del Consell General. 

Article 133 
1. Les preguntes amb resposta oral poden menar a una moció, congruent amb la 
pregunta formulada, en què el Consell General manifesti la seva posició. Aquesta 
moció en cap cas serà de censura al Govern. 

2. La moció serà presentada davant la Sindicatura pel Conseller General que ha 
formulat la pregunta i dos Consellers Generals més, o un Grup Parlamentari 
l'endemà de la substanciació de la pregunta, i s'inclourà en l'ordre del dia de la 
sessió següent. El debat i votació es faran d'acord amb allò establert per a les 
propostes d'acord. 

3. Els consellers generals podran presentar-hi esmenes fins a 24 hores abans de 
l’hora fixada per a començar la sessió següent. 
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CAPÍTOL CINQUÈ. DELS DEBATS SOBRE L'ORIENTACIÓ 
POLÍTICA DEL GOVERN 

Article 134 
1. Anualment, el Consell General celebrarà un debat sobre l'orientació política 
global del Govern. El debat s'iniciarà amb la intervenció del Cap de Govern que 
presentarà l'informe pertinent davant el Ple. 

2. Realitzada l'exposició del Cap de Govern, el Síndic General pot suspendre la 
sessió per un termini no superior a vint-i-quatre hores. Tot seguit, s'obrirà un torn 
d'intervencions dels Grups Parlamentaris per un temps de trenta minuts per a 
cadascun. Els Consellers Generals no adscrits podran intervenir en el debat per un 
temps màxim de nou minuts cadascun. El Cap de Govern i els Ministres podran fer 
ús de la paraula tantes vegades com ho sol·licitin. Cada intervenció comportarà 
l'obertura d'un torn de rèplica per un temps proporcional. 

3. Finalitzat el debat, el Síndic General fixarà un termini no superior a vint-i-quatre 
hores per tal que els Grups Parlamentaris o un Conseller General amb la signatura 
de dos més puguin presentar propostes de resolució que han d'ésser congruents 
amb la matèria objecte de debat i que no poden incloure una moció de censura. 

4. Les propostes admeses es discutiran segons l'ordre de presentació. Podran ésser 
defensades per un temps no superior als deu minuts per Grup Parlamentari. Els 
Consellers Generals no adscrits podran defensar, per un temps no superior a tres 
minuts cadascun, les propostes de resolució admeses. Acabat el torn, cada Grup 
Parlamentari i els Consellers Generals no adscrits podran indicar la seva posició 
sobre les altres propostes presentades i precisar el text que sotmeten a votació. 

5. Un cop finalitzada la discussió, cada proposta se sotmetrà a votació en el mateix 
ordre en què han estat exposades. Aprovada una proposta, totes les altres es 
votaran només en allò que faci referència als punts que no siguin idèntics o que no 
siguin contradictoris amb aquella. 

Article 135 
1. Prèvia sol·licitud del Cap de Govern poden celebrar-se debats sobre l'acció 
política i de govern. També poden sol·licitar-los una cinquena part dels Consellers 
Generals, cadascun dels quals només en podrà instar un en cada període de 
sessions. El Síndic General convocarà el Ple a aquests efectes en els quinze dies 
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següents. Igualment podran tenir lloc aquests debats si així ho decideix la 
Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents, a iniciativa d'un Grup Parlamentari. 

2. El debat s'iniciarà en tots els casos amb la intervenció d'un membre del Govern i 
es realitzarà d'acord amb allò que disposa l'article anterior. En el cas que el debat no 
sigui a sol·licitud del Cap de Govern, els sol·licitants disposaran d’un torn previ 
d’intervenció de deu minuts. 

CAPÍTOL SISÈ. DELS PROGRAMES, PLANS I COMUNICATS DEL 
GOVERN 

Article 136 
1. Si el Govern envia al Consell General un programa, un pla o una comunicació en 
relació amb els quals desitgés que el Consell General es pronunciés, la Sindicatura 
n'ordenarà la publicació o la distribució entre els Consellers Generals i l'inclourà en 
l'ordre del dia corresponent per ésser debatut en el Ple. 

2. El debat s'iniciarà amb la intervenció d'un membre del Govern. Seguidament, 
podran fer ús de la paraula els Grups Parlamentaris per un temps de quinze minuts, 
així com els consellers generals no adscrits, que ho sol·licitin, per un temps de cinc 
minuts. 

3. Finit el debat, els Grups Parlamentaris o un Conseller General amb la signatura 
de dos membres de la Cambra, podran presentar propostes de resolució que seran 
tramitades d'acord amb les normes del Capítol novè d'aquest Títol. 

4. Quan una llei estableix que un nomenament fet pel Govern està subjecte a 
ratificació per part del Consell General, la Sindicatura n’ordenarà la publicació o la 
distribució entre els Consellers Generals i l’inclourà en l’ordre del dia del Ple 
corresponent. La llista subjecta a ratificació es sotmetrà a una votació de totalitat. 

5. Quan una llei estableix que una actuació administrativa del Govern està subjecte 
a un acord previ del Consell General, la proposta subsegüent es tramitarà davant 
del Ple d’acord amb les normes del procediment legislatiu comú. 
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CAPÍTOL SETÈ. DE LES SESSIONS INFORMATIVES 

Article 137 
1. A petició del Consell General o d'una Comissió, o bé per iniciativa pròpia, el Cap 
de Govern o qualsevol dels Ministres compareixeran per tenir una sessió 
informativa davant del Consell General o d'una comissió, prèvia inclusió del tema 
en l'ordre del dia. 

2. La sessió constarà d'una exposició oral del Cap de Govern o d'un dels Ministres. 
Els Consellers Generals podran formular preguntes o fer observacions. La sessió es 
clourà amb la resposta del Cap de Govern o del Ministre. 

CAPÍTOL VUITÈ. DEL CONTROL DE LA LEGISLACIÓ DELEGADA 

Article 138 
1. Quan, d'acord amb allò establert a l'art. 59 de la Constitució, el Govern aprovi un 
decret legislatiu, aquest serà tramès a la Sindicatura que n'ordenarà la seva 
publicació al Butlletí del Consell General. 

2. Si durant el mes següent cap Conseller General ni cap Grup Parlamentari hi 
formulen objeccions, s'entendrà que el Govern ha exercit correctament la funció 
legislativa que li havia delegat el Consell General. Si, per contra, un Conseller 
General o un Grup Parlamentari formulés alguna objecció, s'adreçarà a la 
Sindicatura, que en donarà trasllat a la Comissió legislativa competent per tal que 
emeti un informe. Aquest serà debatut i votat en el Ple. 

3. Aquest procediment de control no s'aplicarà quan la llei de delegació prevegi un 
procediment propi. 

CAPÍTOL NOVÈ. DE LES PROPOSTES D'ACORD 

Article 139 
1. Un Grup Parlamentari o un Conseller General amb la signatura de dos membres 
de la Cambra, poden presentar al Ple propostes d'acord sobre matèries no 
legislatives. 
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Les propostes seran adreçades per escrit a la Sindicatura que, un cop admeses a 
tràmit, n'ordenarà la publicació i en trametrà còpia al Govern. Publicada la 
proposta, s'obrirà un període de quinze dies durant el qual els Grups Parlamentaris 
i els consellers generals hi podran presentar esmenes. Exhaurit aquest període, 
s'inclourà en l'ordre del dia del Ple. 

2. El debat de les propostes d'acord s'iniciarà amb una exposició d'un dels 
proposants per un màxim de deu minuts. A continuació s'obrirà un torn 
exclusivament per als Grups Parlamentaris i els consellers generals que han 
presentat esmenes i un altre per a aquells que no ho han fet. Un cop finalitzades 
aquestes intervencions, el Grup Parlamentari o els Consellers Generals proposants 
indicaran les esmenes que accepten i el text final que sotmeten a votació. 

TÍTOL V. DE LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT 
PARLAMENTÀRIA 

CAPÍTOL PRIMER. PRINCIPIS GENERALS 

Article 140 
El Consell General ha de fer pública la informació actualitzada relativa a la seva 
organització, el seu funcionament, les seves activitats i el seu règim econòmic de 
manera objectiva i fàcilment accessible i comprensible. 

Article 141 
1. El Consell General ha de facilitar la informació en formats que permetin el 
tractament de les dades. 

2. La informació pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit amb la condició 
de no alterar-ne o desnaturalitzar-ne el sentit i amb l’obligació de citar la font de les 
dades i la data de la darrera actualització. 


