
 1

 

      
  
 
 
 

 
PROPOSTA DE REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

 
PROCEDIMENT A LES CORTS GENERALS 

 
 
 

 
CONGRÉS DELS DIPUTATS1 

 
 
 Recepció de la Proposta de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 
 Admissió a tràmit, publicació al BOCG i tramesa al Govern de l’Estat. 

 
 Debat a la totalitat en el Ple del Congrés (Presa en consideració). Proposta 

presentada per una delegació de 3 diputats/des del Parlament, a continuació 
intervenen els Grups Parlamentaris per fixar la seva posició, per torns que no 
excediran dels deu minuts cadascun.  

 
o Rebuig de la Proposta Reforma EAC (efectes art. 56.2 EAC)2 

 
o Aprovació de la Proposta Reforma EAC (Aprovació per majoria simple). 

 
 Tramesa de la Proposta a la Comissió Constitucional. Obertura del termini de 

presentació d’esmenes a l’articulat (15 dies prorrogables).  
 
 Notificació de les esmenes al Parlament de Catalunya. Sol·licitud de designació 

d’una Delegació parlamentària representativa de tots els Grups Parlamentaris 
que no excedirà del nombre de membres de la Comissió Constitucional. 

 
 En el termini de dos mesos des de finiment del termini d’esmenes, la Comissió 

Constitucional conjuntament amb la Delegació del Parlament de Catalunya 
acorda la formulació definitiva de la Proposta de Reforma de l’EAC. 

 
En iniciar-se el termini dels dos mesos, la Comissió Constitucional designa una 
Ponència amb representació de tots els Grups de la Cambra. La Delegació del 
Parlament de Catalunya també designarà una Ponència en nombre de 
membres no superior al dels ponents de la Comissió Constitucional (Art. 139 
RCD). 

 
                                                 
1 Resolución de la Presidencia sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de 
los Estatutos de Autonomía. BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 255, 22.3.1993 
 
2 Art. 56.2 EAC: “Si la proposta de reforma no és aprovada pel Parlament de Catalunya o per les 
Corts Generals, o no és refermada mitjançant referèndum pel cos electoral, no podrà ésser 
sotmesa novament al debat i votació del parlament fins que haurà transcorregut un any” 
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Les dues Ponències estudien conjuntament les esmenes formulades al 
projecte d’Estatut, i en el termini d’un mes des de la seva designació intentaran 
arribar a un acord, tot proposant la redacció d’un text definitiu. El text definitiu 
que acordin es votarà separadament per cadascuna de les Ponències, i 
s’entendrà que hi ha acord quan la majoria de cadascuna, expressada en vot 
ponderat segons el nombre de parlamentaris de cada Grup, sigui favorable al 
text proposat. 
 
La Ponència conjunta pot requerir la presència de representants del Govern o 
d’experts que haguessin assistit l’Assemblea proponent (Parlament de Catalunya), 
als efectes de facilitar informació que pugui contribuir a un millor estudi del 
projecte de reforma de l’’Estatut d’autonomia de Catalunya. (Art. 140.3 RCD). 
 
 

 La Ponència conjunta, en el termini d’un mes des de la seva designació, tramet el 
seu informe a la Comissió Constitucional i a la Delegació del Parlament de 
Catalunya. L’informe expressarà el text sobre el qual hi hagi acord, les esmenes a 
l’articulat i els vots particulars. (Art. 141.1 RCD). 

 
 Publicació al BOCG de l’informe de la Ponència conjunta, amb el text acordat, les 

esmenes a l’articulat i els vots particulars. L’informe se sotmetrà immediatament a la 
Comissió Constitucional més la Delegació del Parlament de Catalunya, en reunió 
conjunta, presidida pel President de la Comissió. (Art. 141.2 RCD). 

 
 Reunió conjunta de la Comissió Constitucional i la Delegació del Parlament de 

Catalunya, en la qual es defensaran el text acordat, les esmenes a l’articulat i els vots 
particulars (Art. 142. 1 RCD). Després del debat conjunt, se sotmetran a votació, 
separadament, de la Comissió i de la Delegació del Parlament, el text i les 
esmenes (Art. 142.2 RCD). En cas de mantenir-se el desacord, cada representació 
pot proposar que la qüestió es traslladi novament a la Ponència conjunta, per tal 
que en el termini que se li fixi intenti aconseguir l’acord (Art. 142.3 RCD). 

 
 Closa la deliberació i votació del text per part de la reunió de la Comissió i la 

Delegació, es realitzarà, separadament, una votació de conjunt en la qual es 
pronunciaran separadament Comissió i Delegació. Si hi ha acord d’aquests dos 
òrgans, es donarà trasllat del text a la Presidència de la Cambra per a la seva 
tramitació ulterior (Art. 143.1 RCD). 

 
 Acord en el text de la Proposta: Votació final en el Ple (majoria absoluta per a 

l’aprovació). 
 
 Transcorregut el termini de dos mesos sense haver arribat a un acord entre 

Comissió i Delegació en el text de la Proposta, la Comissió Constitucional es 
pronuncia sobre les esmenes per mitjà d’un Dictamen. Votació final del 
Dictamen pel Ple del Congrés dels Diputats (majoria absoluta per a l’aprovació). 

 
El Parlament de Catalunya pot retirar la Proposta de Reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en qualsevol moment de la tramitació al Congrés 
dels Diputats (Apartat cinquè, punt 1, de la Resolución de la Presidencia sobre el 
procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía. 
BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 255, 22.3.1993) 
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SENAT3 
 
 
 Recepció de la Proposta de Reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

aprovada pel Congrés dels Diputats. 
 

Des de la recepció del text de la Proposta, el Senat disposa d’un termini de dos 
mesos (referit al període ordinari de sessions) per a aprovar-la, oposar el vet o 
formular-hi esmenes. 

 
 Admissió a tràmit, publicació al BOCG, publicació termini d’esmenes i tramesa a la 

Comisión General de las Comunidades Autónomas. 
 

 Notificació de les esmenes al Parlament de Catalunya. Sol·licitud de designació 
d’una Delegació parlamentària representativa de tots els Grups Parlamentaris 
que no excedirà del nombre de membres de la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas. 

 
Des de la finalització del termini d’esmenes, la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas conjuntament amb la Delegació del Parlament de 
Catalunya disposen d’un mes per a examinar la Proposta de Reforma de 
l’EAC i determinar la seva formulació definitiva. 

 
El setè dia posterior al de la finalització del termini d’esmenes, la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas designarà una Ponència amb 
representació de tots els Grups de la Cambra. La Delegació del Parlament de 
Catalunya també designarà una Ponència en nombre de membres no superior 
al dels ponents de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. 

 
Les dues Ponències estudien conjuntament les esmenes i propostes de vet 
formulades al projecte d’Estatut, i en el termini de set dies des de la seva 
designació intentaran arribar a un acord, tot proposant la redacció d’un text 
definitiu. El text definitiu que acordin es votarà separadament per cadascuna 
de les Ponències, i s’entendrà que hi ha acord quan la majoria de cadascuna, 
expressada en vot ponderat segons el nombre de parlamentaris de cada Grup, 
sigui favorable al text proposat. 
 
 

 La Ponència conjunta, en el termini de set dies des de la seva designació, 
tramet el seu informe a la Comisión General de las Comunidades Autónomas i a 
la Delegació del Parlament de Catalunya. L’informe expressarà el text sobre el qual 
hi hagi acord, les esmenes a l’articulat i els vots particulars. 

 
 Publicació de la Proposta de la Ponència conjunta, amb les esmenes i els vots 

particulars. 
 
 
 
 

                                                 
3 Norma supletoria sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la Reforma de los 
Estatutos de Autonomía. BOCG, Senado, núm. 23, 5.10.1993 



 4

 
 
 
 
 La Comisión General de las Comunidades Autónomas conjuntament amb la 

Delegació del Parlament de Catalunya debaten la Proposta de la Ponència 
conjunta amb les esmenes i els vots particulars. Després del debat conjunt, se 
sotmetran a votació, separadament, de la Comisión General de las Comunidades 
Autónomas i de la Delegació del Parlament, el text i les esmenes. En cas de mantenir-
se el desacord, es podrà sol·licitar una suspensió de la reunió per tal que 
representants de la Comisión i de la Delegació intentin aconseguir l’acord. 

 
 Closa la deliberació i votació del text per part de la reunió de la Comisión i de la 

Delegació, es realitzarà una votació de conjunt en la qual es pronunciaran 
separadament Comissió i Delegació. Si hi ha acord d’aquests dos òrgans, es 
donarà trasllat del text a la Presidència de la Cambra per a la seva tramitació 
ulterior. 

 
 Si hagués transcorregut un mes des de la finalització del termini d’esmenes i no 

s’hagués arribat a acord, la Comisión General de las Comunidades Autónomas 
es pronunciarà sobre les esmenes i/o propostes de vet per mitjà d’un Dictamen 
que se sotmetrà al Ple de la Cambra. 

 
 Acord en el text de la Proposta: Votació final en el Ple (majoria absoluta per a 

l’aprovació). 
 

El Parlament de Catalunya pot retirar la Proposta de Reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en qualsevol fase del procediment anterior a 
l’aprovació definitiva de la proposada per la Cambra o al darrer pronunciament del 
Senat, oposant el vet o aprovant la proposta amb esmenes (Apartat cinquè, punt 1, 
de la Norma supletoria sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la Reforma 
de los Estatutos de Autonomía. BOCG, Senado, núm. 23, 5.10.1993. BOCG, Senado, 
núm. 23, 5.10.1993). 

 
 
 Si el Senat aprova la Proposta de Reforma de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, en donarà trasllat al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, 
als efectes de la convocatòria de referèndum. 

 
 En el supòsit que el Senat oposi el vet o introdueixi esmenes, trametrà la 

Proposta de Reforma de l’EAC al Congrés dels Diputats. 
 

En cas de vet del Senat, el Parlament de Catalunya podrà retirar la Proposta 
en el termini de deu dies, a comptar des de la recepció de la notificació del 
Congrés comunicant el vet i la votació del text inicialment aprovat pel Congrés4 
(Apartat cinquè, punt 2, de la Resolución de la Presidencia sobre el procedimiento a seguir 
para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía. BOCG, Congreso de los 
Diputados, núm. 255, 22.3.1993). 
 
 

                                                 
4 La Proposta de reforma s’entendrà retirada sempre que es rebi al Congrés dels Diputats la 
comunicació del Parlament de Catalunya amb anterioritat en el moment en què hagi de tenir 
lloc la votació del text inicialment aprovat pel Congrés. (Apartat cinquè, punt 4, de la 
Resolución de la Presidencia sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de 
los Estatutos de Autonomía. BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 255, 22.3.1993). 
 
 



 5

 
 
 
 
 

 El Congrés dels Diputats pot ratificar el text inicial o bé pot pronunciar-se sobre 
les esmenes, tot acceptant-les o no. D’acceptar la incorporació d’esmenes, el text 
resultant haurà de ser sotmès a una votació de conjunt que requerirà la majoria 
absoluta per a l’aprovació. 

 
En el supòsit que el Senat hagués introduït esmenes, el Parlament de Catalunya 
podrà retirar la Proposta en el termini de deu dies. Aquest termini de deu dies 
es computarà entre la notificació del text aprovat definitivament pel Congrés 
dels Diputats i la proclamació d’aquesta aprovació, que quedarà diferida fins a 
la primera sessió plenària que se celebri un cop transcorregut aquest termini de 
deu dies5 (Apartat cinquè, punt 3, de la Resolución de la Presidencia sobre el 
procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía. 
BOCG, Congreso de los Diputados, núm. 255, 22.3.1993). 
 

 
 El Congrés dels Diputats donarà trasllat del text de la Proposta de Reforma de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per les Corts Generals al Govern de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes de la convocatòria de referèndum. 

 
 
 
 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 

                                                 
5 La Proposta de reforma s’entendrà retirada sempre que es rebi al Congrés dels Diputats la 
comunicació del Parlament de Catalunya amb anterioritat a la proclamació de la seva 
aprovació (Apartat cinquè, punt 4, de la Resolución de la Presidencia sobre el procedimiento a 
seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía. BOCG, Congreso de los 
Diputados, núm. 255, 22.3.1993). 


