
Serveis Jurídics

INFORME JURÍDIC SOBRE LES SOL·LICITUDS DE CREACIÓ DE TRES

PONÈNCIES CONJUNTES PRESENTADES PER DOS GRUPS

PARLAMENTARIS

I. ANTECEDENTS

1. Els grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP-CC han presentat al

Registre del Parlament tres sol·licituds de creació de ponències parlamentàries

conjuntes per a l’elaboració, respectivament, i d’acord amb el procediment que

preveu l’article 126 del Reglament, d’una Proposició de llei integral de protecció

social catalana  (Núm. de tram. 202-00010), d’una Proposició de llei de règim

jurídic català  (Núm. de tram. 202-00011) i d’una Proposició de llei de

l’administració tributària catalana (Núm. de tram. 202-00012).

2. Amb relació a aquestes tres iniciatives, el Grup Parlamentari Socialista va

adreçar a la presidenta del Parlament un escrit on s’exposaven diversos dubtes

sobre la creació de les ponències conjuntes i es demanava que els Serveis

Jurídics de la Cambra emetessin un informe per aclarir-los.

3. També amb relació a aquestes tres iniciatives, el vicepresident segon del

Parlament va lliurar a la Mesa en la sessió tinguda el dia 9 de febrer de 2016 un

escrit en el qual s’expressaven els motius pel quals l’esmentat membre de la

Mesa s’oposa a l’admissió de les sol·licituds de designació de les ponències

conjuntes. En aquest escrit també es demana que s’encarregui als Serveis

Jurídics un informe sobre aquesta qüestió i que el document presentat s’annexi

a l’acta de la sessió.
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4. Les sol·licituds de creació de les ponències conjuntes va ser tractada en les

reunions de la Mesa i de la Junta de Portaveus tingudes el mateix dia 9 de

febrer de 2016. Com a resultat d’aquestes reunions, es va encarregar als

Serveis Jurídics d’elaborar un informe abans que la Mesa adopti la resolució

definitiva. El present informe s’emet en compliment d’aquest encàrrec.

II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1. Els escrits presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel vicepresident

primer de la Mesa, consideren, en síntesi, que la creació de les ponències

conjuntes suposaria:

a) Un incompliment de la sentència 259/2015, de 2 de desembre, dictada

pel Tribunal Constitucional sobre la Resolució 1/XI del Parlament, que

havia estat prèviament suspesa per providència del mateix Tribunal amb

data 11 de novembre de 2015.

b) La incorrecta aplicació de l’article 126 del Reglament en no donar-se el

supòsit ni les condicions necessàries establertes en aquest precepte per

crear les ponències conjuntes.

2. Amb relació a la lletra a) del punt anterior, cal recordar que la Mesa del

Parlament va encarregar als Serveis Jurídics un informe sobre els efectes de la

suspensió i de la declaració d’inconstitucionalitat de la Resolució 1/XI.

Aquest informe, que es va elaborar amb data 15 de desembre de 2015 i es va

lliurar a la Mesa, analitza des de la perspectiva de l’activitat del Parlament els

efectes que pot produir la suspensió de la Resolució 1/XI i la posterior STC
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259/2015, de 2 de desembre, sobre l’activitat del Parlament. Per tant, hi fem

aquí remissió pel que fa a aquesta part de la consulta.

Amb referència a aquesta qüestió, cal afegir, tanmateix, en la mesura que té

relació amb les observacions que fan els escrits presentats, que la STC

259/2015, de 2 de desembre, que posa fi al procediment d’impugnació de la

Resolució 1/XI, ha deixat sense efecte les mesures cautelars de suspensió

dictades inicialment per assegurar l’efectivitat de la sentència. Per tant, un cop

s’ha dictat la sentència, els efectes a tenir en compte són els generals que,

d’acord amb la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, deriven de les

sentències per les quals es declara la inconstitucionalitat i nul·litat d’un acte. En

tot cas, cal assenyalar que la STC 259/2015 no conté en la seva part

dispositiva o en els seus fonament jurídics cap determinació especial amb

relació al seu compliment.

3. Pel que fa la procedència d’aplicar el que preveu l’article 126.1 RPC cal fer

diverses consideracions.

3.1 La figura de les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut, avui prevista

en l’article 62.2 EAC i desenvolupada pels articles 126 i 127 del RPC, va

aparèixer inicialment en el primer Reglament del Parlament (art. 108 i 109) i va

ser recollida després en l’article 33.1 de la avui derogada Llei 3/1982, de 23 de

març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat.

L’article 126 RPC sota la rúbrica “ Ponència redactora” regula la primera de les

especialitats del procediment legislatiu relatiu a l’elaboració i aprovació dels

projectes i les proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut

d’autonomia de Catalunya, especialitat que té com a objecte la iniciativa

legislativa conjunta dels grups parlamentaris respecte d’aquestes lleis.

 

Les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut es caracteritzen, d’una banda,

pel seu àmbit material, que no és altre que el de desenvolupar els aspectes
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més destacats de l’Estatut d’Autonomia i, de l’altra, per la seva especificitat

procedimental, que es tradueix en la possibilitat que la iniciativa legislativa no

sigui unilateral sinó el fruit d’una ponència conjunta i en la necessitat de que llur

modificació i aprovació requereixi una votació sobre la globalitat del text que

obtingui la majoria absoluta de la Cambra, requeriment aquest darrer establert

directament per l’Estatut. 

 Aquesta excepció al principi democràtic de la majoria simple que dóna una

especial rigidesa a aquest tipus de Llei es justifica precisament per la

transcendència de l’àmbit material que li es propi (desenvolupament bàsic de

l’EAC), que no és altre que el que disposa l’article 62.2 EAC. Però, també

obliga a fer-ne una interpretació molt estricta, per no dir restrictiva, com

reflecteix la praxi parlamentària dels darrers anys i confirma el fet que el

legislador estatutari del 2006 restringís a l’article 62.2 EAC les matèries

reservades a aquest tipus de llei, amb relació al que establia l’article 33.1 de la

Llei 3/1982.

En efecte, l’article 62.2 de l’Estatut quan defineix aquest àmbit material precisa

que es el reservat a regular “ directament les matèries esmentades pels articles

2.3; 6; 37.2; 56.2; 67.5; 68.3; 77.3; 79.3; 81.2 i 94.1” del mateix Estatut.

De la lectura dels articles a que fa remissió l’article 62.2 EAC  se’n desprèn que

no sempre es possible identificar clarament  quines són les matèries que s’han

de considerar incloses en l’àmbit material del desenvolupament bàsic de

l’Estatut, ja que en alguns casos el resultat d’aquesta remissió és poc precís o

massa ampli i ambigu (per exemple, els art. 2.3 i 6) i, en tot cas, el concepte de

regular “directament”, com anteriorment el de “regulació del contingut essencial“

(art. 33.1 de la Llei 3/1982), obliguen a fer una tasca interpretativa addicional

per determinar en cada cas concret si el contingut d’una proposta normativa

s’ha de considerar o no inclòs en l’àmbit material reservat a les Lleis de

desenvolupament bàsic de l’Estatut.

4



Serveis Jurídics

En el cas de les tres sol·licituds que motiven aquest informe, la simple lectura

de les mateixes permet concloure que l’àmbit de treball de les ponències que

es volen crear no encaixa d’una manera clara i evident  en cap dels àmbits que

l’article 62.2 de l’Estatut considera de desplegament bàsic. 

En efecte, malgrat que la definició de les matèries es formula en termes

especialment genèrics i imprecisos en les sol·licituds presentades i que això

permetria considerar en alguns casos (per exemple, el règim jurídic català) que,

malgrat que la norma en la seva totalitat no fos de desplegament bàsic, sí ho

podrien ser alguns dels seus extrems i justificar així la constitució d’una

ponència conjunta, també es cert que en d’altres casos, com, per exemple, el

de la regulació de l’administració tributària catalana, és evident que el seu

objecte no és inclòs en les matèries referenciades per l’article 62.2 de l’EAC. 

En el cas que ens ocupa, es podria arribar a considerar que en algun supòsit

les matèries objecte de regulació podrien incidir en alguns aspectes relacionats

amb les matèries a què es refereix l’article 62.2. Però, amb caràcter general, és

difícil considerar que aquesta eventual incidència pugui tenir l’abast necessari

per permetre interpretar que es tracta de matèries pròpies d’un desplegament

bàsic d’acord amb el criteri que normalment s’ha utilitzat per fer aquesta

qualificació i que justifica l’aplicació a la tramitació de la especialitat

procedimental que recull l’article 126 RPC

3.2. Com s’ha dit, l’article 126 RPC regula la especialitat de l’exercici de la

iniciativa legislativa en el procediment legislatiu relatiu a l’elaboració i aprovació

dels projectes i les proposicions de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut

d’Autonomia de Catalunya que permet que la iniciativa legislativa pugui ser

exercida per una ponència conjunta de tots els grups parlamentaris que

elaborarà el text de la proposició de Llei. Així mateix, l’article 132 del RPC

estableix que “Les iniciatives de reforma estatutària  promogudes per la

Generalitat es tramiten d’acord amb les normes establertes per l’article 126”.
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Per tant, la ponència conjunta com a instrument per exercir la iniciativa

legislativa es expressament prevista pel Reglament tan sols en relació a

aquests dos supòsits. Tanmateix, la praxi parlamentaria posa de manifest que

l’instrument parlamentari previst per l’article 126 RPC (la ponència conjunta o

ponència redactora) no sempre s’ha utilitzat amb relació a aquests supòsits

concrets.

En efecte, moltes vegades, i sense que això comportés cap mena de

controvèrsia, els grups parlamentaris han sol·licitat i la mesa del Parlament,

d’acord amb la Junta de Portaveus, han aprovat la creació de ponències

conjuntes o redactores d’iniciatives legislatives que no estaven compreses en

l’àmbit material a que fan referència els articles 62.2 de l’EAC i 132 del RPC,

com per exemple, en la darrera legislatura, les lleis de Transparència i accés a

la informació pública , la de Consultes populars no referendàries i participació

ciutadana i la d’Igualtat entre homes i dones. 

Tanmateix, cal assenyalar que en aquests supòsits, la decisió de la Mesa i de la

Junta de Portaveus s’ha pres sempre sobre la base d’un ampli consens, per no

dir amb la unanimitat dels grups parlamentaris, o al menys sense la oposició

expressa de cap grup parlamentari. En aquest sentit, es pot dir que la

especialitat procedimental prevista en l’article 126 RPC s’ha aplicat quan no hi

ha hagut oposició per part dels grups parlamentaris i s’ha considerat que una

determinada iniciativa legislativa, tot i no ser pròpiament matèria de

desenvolupament bàsic, podia tenir prou rellevància per justificar que fos el

conjunt dels grups el que preparés i elaborés el text de la proposició de llei.

Aquesta praxi aplicativa, admesa i reiterada al llarg de diverses legislatures,

permetria fer una interpretació favorable a la creació de les ponències que

sol·liciten els Grups parlamentaris de Junts pel sí i de la CUP- CC malgrat que,

com s’ha vist, no sembla que puguin considerar-se en sentit estricte matèries

pròpies del desplegament bàsic de l’Estatut. Però no es pot desconèixer que
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aquesta lectura flexible dels límits materials d’aplicació de l’instrument previst

per l’article 126 RPC ha anat acompanyada sempre d’un ampli acord entre els

grups parlamentaris, com es pot comprovar en les actes de la Mesa i de la

Junta de Portaveus que es refereixen als acords de creació de les ponències

conjuntes.

Aquesta constatació té especial rellevància jurídica perquè s’ha de posar en

connexió amb les condicions i la lògica interna que inspiren aquest procediment

parlamentari. D’acord amb l’article 126 RPC, la finalitat de les ponències

conjuntes és la d’articular un procediment d’iniciativa parlamentària que sigui

exercida pel conjunt dels grups parlamentaris, que es concreta amb el

nomenament d’una ponència per part de la comissió corresponent amb

representació de tots els grups parlamentaris.

Es pot afirmar, en conseqüència, que l’aplicació de l’article 126 RPC comporta

implícitament la voluntat de tots o quasi tots els grups de recórrer a aquest

procediment i participar en l’elaboració del text. I, si bé en el cas de matèries

que recauen estrictament dins l’àmbit de l’article 62.2 EAC, el recurs a la

ponència conjunta pot fer-se, d’acord amb l’article 126 RPC, sempre que així

ho acordi la Mesa d’acord amb la Junta de Portaveus si ho sol·liciten dos grups

parlamentaris o una cinquena part dels diputats, encara que no es doni aquesta

voluntat unànime, en el cas de tractar-se de matèries alienes a aquelles a què

es refereix l’article 126 RPC, aquest consens pel que fa a la voluntat d’aplicar

aquest procediment legislatiu esdevé condició necessària.

En efecte, el valor d’una eventual oposició a la creació d’una ponència conjunta

mereix una diferent consideració en un o altre d’aquests supòsits, atès que,

mentre en un cas es tracta d’una aplicació estricta de la norma reglamentaria,

en l’altre es tracta d’aplicar analògicament, basant-se en els precedents

parlamentaris, un mecanisme o instrument previst per la norma reglamentària

per a un altre supòsit concret i que condiciona el procediment legislatiu ordinari.
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En conseqüència, és evident que aquella oposició ha de tenir rellevància i ser

considerada quan l’article 126 RPC es vol aplicar més enllà del supòsit per al

qual ha estat establert.

3.3. En el cas de les sol·licituds a què es refereix aquest informe, les sessions

de la Mesa i de la Junta de Portaveus tingudes el dia 9 de febrer han posat de

manifest que només els dos grups parlamentaris que han presentat la sol·licitud

són favorables a la creació de les ponències, mentre que la resta dels grups

parlamentaris (quatre) s’hi ha oposat.

Tot i que els dos grups sol·licitants sumen la majoria d’escons a la Cambra, és

dubtós que aquest criteri de majoria sigui l’idoni a aplicar en aquest cas, perquè

la lògica interna de l’article 126 RPC porta a considerar que ha de ser

determinant la posició dels diversos grups de la Cambra, en la mesura que el

procediment té com a objectiu crear una base de treball conjunta, que

òbviament no es pot donar si quatre grups dels sis que existeixen actualment al

Parlament no accepten aquesta ponència i els temes a tractar no responen a la

finalitat per a la qual s’ha previst el precepte reglamentari.

Amb un criteri de flexibilitat es podria arribar a acceptar la possibilitat de crear

les ponències conjuntes amb una oposició minoritària d’algun o d’alguns grups

parlamentaris, però aquesta interpretació ja no sembla sostenible quan existeix

una oposició que en nombre de grups supera els sol·licitants i el nombre

d’escons se situa en una zona molt propera, tal i com palesa el resultat de les

reunions de la Mesa i de la Junta de Portaveus.

Malgrat que l’article 126 RPC reconeix a la Mesa i a la Junta de Portaveus un

marge de discrecionalitat per a la seva aplicació, aquesta discrecionalitat també

té els seus límits, especialment per prevenir que l’aplicació dels precepte deixi

de tenir coherència amb la voluntat última de la norma, que no és una altra,

com ja s’ha dit, que la de crear un instrument de treball parlamentari en el qual
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participin tots els grups de la Cambra (o, com a mínim, la major part). Per tant,

la creació de la ponència amb l’únic suport dels dos grups sol·licitants i la

posició en contra de la resta dels grups podria córrer el risc de no quedar

emparada per aquella discrecionalitat i ser considerada com un acte arbitrari

segons l’article 9.3 de la Constitució.

Aquesta conclusió es reforça encara més si tenim en compte que el ius in

officium dels diputats els reconeix a ells i als grups parlamentaris el dret que els

procediments parlamentaris s’ajustin al que preveu el Reglament, fins i tot amb

la possibilitat de poder demanar empara en el cas de decisions que afectin el

nucli essencial d’aquest dret d’acord amb la jurisprudència constitucional.

Sense entrar a valorar si es donaria en el present cas aquest supòsit, no es pot

desconèixer el risc d’afectació del ius in officium  per una aplicació inapropiada

de l’article 126 RPC basant-se en les raons exposades.

Cal afegir que el ius in officium  o vessant activa de l’estatut dels diputats té un

complement en els deures que també integren aquest estatut. En aquest sentit,

cal destacar que l’article 4 RPC estableix el deure dels diputats d’assistir als

debats del Ple i de les comissions de què són membres, deure que es pot

extrapolar, en sentit més general, al de participar en els treballs parlamentaris

d’acord amb el que han establert els òrgans rectors de la Cambra (Mesa i Junta

de Portaveus).

Tot i que la praxi parlamentària ha posat en relleu en els darrers temps algunes

actituds de no participació en ponències o comissions justificades en posicions

ideològiques de discrepància, no és menys cert que aquestes situacions

presenten objectivament una tensió respecte del deure de participació que és

propi de l’estatut dels diputats i que caldria evitar sempre que fos possible.

Aquesta pràctica ha de ser especialment considerada en el present cas, en què

sembla obvi que aquesta tensió serà inevitable si es designen les ponències
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conjuntes malgrat l’opinió en contra de tots els grups parlamentaris que no han

presentat les sol·licituds. En efecte, si aquest fos el cas, la creació de les

ponències estaria configurant un procediment d’iniciativa conjunta per elaborar

una proposició de llei que afectaria tots els grups, malgrat que els que s’hi

oposen poden tenir l’interès legítim de no participar-hi de forma activa. Aquest

interès es relativitza quan es tracta de lleis de desplegament bàsic de l’Estatut,

que és el supòsit aplicatiu que preveu l’article 126 RPC, perquè la Mesa i la

Junta de Portaveus 

tenen plena llibertat per crear la ponència conjunta com a instrument de treball.

Però si no es tracta d’aquest supòsit, l’interès de no participar ha de ser

respectat, car la lògica de la ponència conjunta, per raó del component

participatiu que suposa respecte d’un determinat projecte normatiu, pot resultar

contradictòria amb la defensa de les posicions polítiques que defensen els

grups parlamentaris que s’hi oposen.

 

4. Cal afegir, per últim, que una decisió contrària de la Mesa a la creació de les

ponències conjuntes que es demana constituir no pot afectar el dret d’iniciativa

dels dos grups sol·licitants ni podria ser considerat com un acte que vulnera el

seu ius in officium.

Aquests grups disposen sempre del dret d’iniciativa que els reconeix l’article

109 RPC, la qual cosa els permet presentar les proposicions de llei que

considerin oportunes i iniciar la corresponent tramitació d’acord amb el que

preveu el Reglament. En aquest sentit, cal recordar que el procediment de

l’article 126 RPC no es configura com un dret exigible per part dels grups

parlamentaris, en la mesura que el mateix precepte reconeix un àmbit de

decisió discrecional a la Mesa i a la Junta de Portaveus.
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Altres opcions a considerar podrien ser la creació de grups de treball o de

comissions d’estudi, o, fins i tot, la creació d’una comissió específica, per tractar

les matèries a què es refereixen les sol·licituds (art. 62 RPC). 

En el cas dels grups de treball, l’article 55 RPC preveu que, a més de les

ponències legislatives, les comissions poden acordar, a proposta de llur Mesa o

de dos grups parlamentaris, la constitució de grups de treball integrats per un o

més representants de cada grup parlamentari perquè estudiïn i preparin

assumptes encomanats a la comissió o qualsevol qüestió que, per raó de la

matèria, sigui de la seva competència. 

En el cas de les comissions d’estudi, l’article  65 RPC permet que el ple acordi

crear-les, a proposta de la Mesa del Parlament o a iniciativa de dos grups

parlamentaris o d’una cinquena part dels membres del Parlament, per analitzar

qualsevol assumpte que afecti la societat catalana (fórmula que s’ha seguit

amb relació al procés constituent). 

En aquests dos supòsits, la tasca s’ha de materialitzar en un informe i unes

conclusions que no tenen un format definit a priori  i que podrien adoptar, per

tant, si així es considera convenient, un format propositiu d’un possible text de

caire normatiu. També cal assenyalar la possibilitat d’incorporar especialistes

externs a la realització del treball, que és expressament prevista per al cas de

les comissions d’estudi i que en el cas dels grups de treball no s’ha de

considerar necessàriament exclosa atesa l’amplitud del que disposen els nous

articles compresos en el Títol VI del RPC i l’absència de prohibició d’aquesta

participació externa en l’article 55 RPC.

Pel que fa a la creació de comissions específiques, cal assenyalar que l’article

62.2 RPC ofereix un ampli marge de maniobra per configurar-ne i definir-ne tant

la composició com la tasca a desenvolupar, així com el format en què s’ha de

concretar el seu treball.
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III. CONCLUSIONS

Primera. La creació d’una ponència conjunta és una especialitat del

procediment legislatiu establerta per l’article 126 RPC que té com a supòsit

d’aplicació les lleis de desplegament bàsic  de l’Estatut. En aquest cas, la Mesa

i la Junta de Portaveus poden determinar la seva constitució sens perjudici del

dret d’iniciativa regulat amb caràcter general a l’article 109 RPC.

Segona. La praxi parlamentària mostra diversos precedents de constitució de

ponències conjuntes respecte d’iniciatives alienes a les matèries pròpies del

desenvolupament bàsic de l’Estatut. I aquesta praxi justifica la presentació de

les sol·licituds de creació de les ponències que són objecte d’aquest informe.

Tanmateix, cal recordar que en aquests casos en què les matèries no

corresponen al desplegament bàsic de l’Estatut, la decisió de la Mesa i de la

Junta de Portaveus de crear les ponències s’ha pres sempre amb consens o

sense l’oposició expressa de cap grup parlamentari.

Tercera. La finalitat de les ponències conjuntes és, d’acord amb el que es

desprèn de l’article 126 RPC, la de constituir un marc de treball conjunt de tots

els grups parlamentaris per tal d’elaborar el text d’una proposició de llei.

Quarta. La creació d’una ponència conjunta és una decisió referida a

l’organització del treball parlamentari que, en tant que adoptada pels dos

òrgans competents en aquest àmbit (Mesa i Junta de Portaveus), té efectes

sobre els grups parlamentaris i sobre els drets i deures inherents a l’estatut dels

membres de la cambra.

Cinquena. El marge de decisió de què disposen la Mesa i la Junta de

Portaveus és ampli quan es tracta de constituir ponències conjuntes amb

relació a les matèries que són pròpies del desplegament bàsic de l’Estatut.
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Serveis Jurídics

Tanmateix, aquest marge de decisió s’ha de considerar molt més limitat si es

tracta de ponències que no tenen com a objecte aquest desplegament.

Sisena. En aquest darrer cas, si no es produeix el consens de tots els grups

parlamentaris o, com a mínim, de la seva majoria, es presenten dubtes sobre la

viabilitat de la ponència, perquè aquesta perd el sentit per al qual ha estat

prevista (ser plataforma de treball “conjunt” dels grups) i perquè la seva creació

pot generar com a efecte addicional que els grups parlamentaris que s’hi han

oposat hagin d’assumir una participació activa en l’elaboració d’un text normatiu

en contra dels seus legítims interessos polítics, obligació que el Reglament no

els imposa.

Setena. Els grups parlamentaris que han sol·licitat la creació de les ponències

conjuntes poden exercir sempre el seu dret d’iniciativa d’acord amb el

procediment ordinari. També disposen d’altres instruments parlamentaris que

podrien ser utilitzats alternativament a la via de la ponència conjunta.

Palau de Parlament, 16 de febrer de 2016

Esther Andreu Antoni Bayona Pere Sol

Lletrada   Lletrat major    Secretari general  (e.f.)
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