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INFORME SOBRE LA VIABILITAT I LES PERSPECTIVES 

TÈCNIQUES D’ADOPTAR UN SISTEMA DE REUNIONS 
TELEMÀTIQUES I DE VOT A DISTÀNCIA PELS ÒRGANS DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
 

Introducció 

 

Atenent a les indicacions del secretari primer de la Mesa, delegat 
expressament per la Mesa del Parlament a demanar als serveis 

competents de la cambra un estudi i avaluació, i la proposta 
subsegüent, si escau, de les possibilitats tècniques i el procediment 
contractual per implantar tant un sistema de reunions telemàtiques, per 

videoconferència  o altres instruments, dels òrgans de treball de la 
cambra, ple i comissions, com un sistema de votacions telemàtiques o 

a distància, que permetessin substituir les reunions presencials en 
situacions com l’actual, prèvies les reformes reglamentàries adequades 
a aquesta finalitat, atès que la regulació actual del Reglament no 

contempla aquest tipus de sessions, ans al contrari, el disseny normatiu 
es basa o estableix únicament reunions de caire presencial com és propi 

i característic del parlamentarisme fins avui dia. 
 
Cal tenir en compte, com a qüestió prèvia als informes que segueixen, 

que tot i que la votació telemàtica i les reunions presencials són 
conceptes diferents que poden instrumentar-se separadament, quan es 

planteja la votació telemàtica de forma conjunta i simultània per a la 
totalitat de la cambra, i no de manera esporàdica i individualitzada per 

a un nombre reduït de diputats que eventualment es troben en alguna 
dels casos previstos a l’art. 95.2 RPC, es pressuposa la reunió telemàtica 
de l’òrgan implicat, ja que en un altre cas no té sentit l’ús general 

d’aquesta modalitat de votació. 
 

Tot seguit, es recullen els informes elaborats pels caps dels 
Departaments d’Informàtica i Telecomunicacions, de Comunicació i del 
director de l’Oficina de Contractació. Finalment, s’afegeix la informació 
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actualitzada sobre les actuacions i els procediments implantats en altres 

parlaments arran de la situació actual. 
 
 

1- Supòsit plantejat 
 

Avaluar la possibilitat d’activar el vot telemàtic que disposa el Reglament 
del Parlament per als casos de delegació de vot, bé per al seu ús en les 
sessions plenàries de caràcter reduït regulades en els acords de la Mesa 

del Parlament del 13, el 17 i el 24 de març de 20201 bé per a utilitzar 
amb caràcter general per tots els diputats, i per tant, en aquest darrer 

cas considerar també la possibilitat de reunions telemàtiques amb la 
totalitat de diputats. 

 
Per tant, cal considerar la viabilitat tècnica, les actuacions necessàries i 
les implicacions que se’n derivin sobre el funcionament del Parlament 

en el supòsit que s’acordi, previs els canvis normatius adients,  sessions 
(del Ple, però mutatis mutandis de qualsevol altre òrgan) telemàtiques 

i adoptar acords de forma vàlida. 
 
 

2- Dificultats que cal superar 
 

Per tal que les sessions telemàtiques dels òrgans i els acords que s’hi 
adopten tinguin validesa plena, a banda dels requisits ja establerts de 
formació de l’ordre del dia i de convocatòria, les solucions tecnològiques 

que hi donin suport han de garantir: 
 

- La identitat dels participants, el contingut i el moment de llurs 
manifestacions i la interacció d’intervencions a temps real, que 

requereix, com a precondició, garantir  la disposició dels 
mitjans electrònics necessaris de forma estable i homogènia, 

per a tots els participants, durant la sessió (assegurament dels 
debats). 
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- El sentit del vot emès per cada diputat i la llibertat a l’hora 

d’emetre’l (assegurament de les votacions). 
 

Cal diferenciar, doncs, dues circumstàncies diferents: la deliberació i 
l’adopció dels acords que en deriva. 

 
Així mateix, cal tenir present el requisit que ha de complir la institució 
amb el mandat reglamentari de publicitat de les sessions. 

 
 

3- Assegurament dels debats - Videoconferències 
 
Una videoconferència és, bàsicament, un sistema de comunicació 

simultània multidireccional d’àudio i vídeo, en temps real, que permet 
mantenir reunions virtuals amb grups de persones situades en 

ubicacions distanciades entre elles. 
  
Tecnològicament parlant, es basa en posar en comunicació els diversos 

participants, aplicant algoritmes de compressió, de la senyal d’àudio i 
vídeo en temps real, per mitjà de codificadors amb l’objectiu de simular 

una conversa presencial. Addicionalment, hi ha els aspectes relacionats 
amb la seguretat que han de complementar la solució per tal de garantir 

que les converses estan protegides per mitjà dels sistemes d’encriptació 
adient i per mecanismes que eviten l’accés no autoritzat. 
 

Per aquest motiu, els elements essencials d’aquests sistemes són els 
enllaços de comunicació que permeten la connexió dels diferents 

participants, així com els codificadors específics que faciliten la 
compressió i l’accés.  
 

Quan es tracta de videoconferències adreçades a grups grans de 
persones, es recomanen sistemes dedicats, que disposen de tots els 

components necessaris (compressió, transmissió, seguretat...) 
empaquetats en un sol equip específic per tal de minimitzar les 
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incidències de configuració dels equips personals i garantir una millor 

qualitat de so i imatge. 
 
Com altres sistemes telemàtics, el punt crític es troba en el requisit de 

posar a disposició de tots els participants els mitjans electrònics 
necessaris de forma estable i homogènia i per tant, intentar garantir la 

connexió adient de cada membre, fet que depèn de la cobertura, 
qualitat i disponibilitat que les operadores puguin garantir en les 
diverses ubicacions. 

 
En aquest sentit, cal tenir present que les dificultats tècniques creixen 

exponencialment a mesura que augmenten els participants i la durada 
de la sessió, no només pel fet que la probabilitat d’incidència tècnica 

creix sinó sobretot perquè la simultaneïtat de connexions posa en risc 
la disponibilitat de connectivitat i de rendiment del sistema. 
 

Atesos el rigor i la dificultat de compliment dels requisits exposats, en 
l’estat actual de la tecnologia disponible és poc probable que hi hagi 

experiències que els compleixin en la seva totalitat. En el breu període 
del que hem disposat per  buscar experiències similars, no s’han trobat 
precedents on tots els participants tenen opció a participar en el debat 

en el moment que demanen el torn de paraula i on a més s’emet el vot 
simultàniament en temps real. 

 
Les particularitats d’un debat com el Ple del Parlament, que no sempre 
té una seqüència previsible i on la dinàmica presencial fa pensar en la 

necessitat de garantir la possibilitat de participació de tots els membres 
de forma no prevista, afegeix a les dificultats tècniques de garantir la 

comunicació de tots el participants, la dificultat operativa de gestionar 
aquesta reunió, que també augmenta exponencialment amb el nombre 

de participants. 
 
Això no obstant, considerem necessari informar sobre les experiències 

de les que s’ha tingut coneixement fins al moment. Aquestes 
contemplen els escenaris següents: 
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- Només una part dels participants (de forma presencial o remota) 
tenen l’autorització o facultat de participar en el debat com a 

oradors, mentre la resta realitzen el seguiment de la sessió (per 
mitjà d’un streaming de vídeo), sense opció de participar en el 

debat i només amb possibilitats d’emissió del vot, durant el 
període que es determini, o bé de generar consultes per mitjà d’un 
canal paral·lel. 

 
- Tots els participants participen en el debat però sense possibilitat 

d’alterar el guió preestablert, amb una antelació determinada 
adequada,  i amb possibilitats d’emissió del vot,  no de manera 

simultània sinó durant el període que es consideri necessari per 
assegurar que es produeix correctament i en condicions d’igualtat. 

 
En ambdós escenaris, els participants emeten el vot abans de la sessió. 
Les votacions es recullen amb temps suficient per ser validades i 

confirmades abans de ser computades.  
 

Més endavant s’exposaran algunes propostes de models de reunió 
telemàtica que podrien adaptar-se a la realitat parlamentària, sense 
recollir però totes les característiques del debat parlamentari, la qual 

cosa comporta la necessitat d’una valoració jurídica i política sobre el 
caràcter essencial, o no, dels elements característics d’aquest tipus de 

debat que cal preservar o se’n pot prescindir.  
 
Cal afegir que en aquest moment el Parlament ja està estudiant una 

nova llicència del producte de videoconferència del mateix fabricant 
que, com altres solucions de mercat, permet la participació de grans 

volums de persones. No obstant això, cal tenir present que l’objectiu 
principal d’aquestes eines és la gestió de grans esdeveniments 
telemàtics on es preveu un nombre limitat d’oradors i un nombre elevat 

d’oients i en els que el risc de possibles desconnexions o baixades de 
rendiment del sistema es redueix als oradors.  
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Així mateix, s’està valorant la viabilitat de posar en funcionament un 

núvol corporatiu propietari al qual tots els participants es puguin 
connectar directament, així com d’adaptar les línies de connexió a 
aquest núvol que no donaria solució a la qualitat de connexió individual 

de cada participant però sí evitaria una part dels problemes de saturació 
que, en el context que ens trobem, esta patint la xarxa  amb caràcter 

general. 
 
 

4- Emissió pública de les videoconferències 
 

Afegit a les dificultats operatives exposades, cal tenir present el requisit 
que ha de complir la institució amb el mandat reglamentari de publicitat 

de les sessions. 
 
Els sistemes de videoconferències amb múltiples participants no estan 

pensats per a una producció televisiva ni per una emissió en directe, la 
qual cosa dificulta poder oferir als ciutadans i als mitjans de comunicació 

un senyal d’imatge i àudio que garanteixi  una qualitat tècnica 
adequada. Cal tenir present que la qualitat de vídeo i àudio depèn de 
factors externs, i per tant no poden ser controlats.  

  
Sense anar més lluny, la recent compareixença del president de la 

Generalitat amb els presidents dels grups i representants dels subgrups, 
celebrada de manera completament telemàtica i emesa en directe per 
Canal Parlament el dimecres 25 de març d’enguany, va patir diverses 

incidències tècniques que van afectar de manera important la 
transmissió de televisió.  

 
Situacions com la baixa qualitat de vídeo derivada de connexions 

insuficients o la manca total de vídeo (en alguns casos ocasionats per 
errors puntuals en l’equipament d’algun participant i altres per fallades 
en les comunicacions) o també la degradació del sistema un cop 

superades les 4h d’emissió que va ocasionar errors a l’hora de commutar 



 

 

7 
 

entre oradors, van comprometre en determinats moments la 

transmissió televisiva i en directe de la reunió. 
 
En l’actualitat el Parlament ja disposa d'eines suficientment solvents per 

a dur a terme reunions de treball per videoconferència. Tanmateix, quan 
aquestes reunions han de ser transmeses de manera pública al conjunt 

de la ciutadania i als mitjans de comunicació, la solució que disposa el 
Parlament, en la configuració actual, no permet garantir de manera 
adient la seva transmissió, especialment, com ja s’ha apuntat 

anteriorment, en termes de control i qualitat tant a nivell de vídeo com 
d’àudio.  

 
Precisament la millora d’aquesta solució ja existent és una de les vies 

en les que els serveis tècnics de la cambra també estan treballant 
intensament, amb el benentès que la qualitat de la imatge i de l’àudio 
depèn principalment de la xarxa des d’on es connecta el diputat i la 

diputada i també l’equipament que utilitza i, per tant, cal assumir 
possibles pèrdues de comunicació durant la intervenció que impactarien 

en la realització i difusió posterior. 
 
En aquests moments, encara no s’ha trobat la solució que s’adapta 

perfectament a les necessitats de la institució, pel que simultàniament 
a la cerca d’aquesta solució adient, s’està treballant també en 

l’adaptació d’altres solucions existents que d’entrada no responen a la 
totalitat de requeriments però que s’acosten.Per exemple, en el cas de 
l’ús que estan fent els mitjans de comunicació de les connexions 

remotes, les opcions més populars amb que treballen permeten un 
resultat prou adequat a nivell de transmissió televisiva però es troben 

limitades a un nombre molt reduït de participants (entorn a 4 o 6 
participants com a màxim). Per aquest motiu, no es considera funcional 

per a les necessitats del Parlament amb un nombre superior de 
participants, tot i que els serveis tècnics de la cambra mantenen el 
contacte permanent amb els fabricants de dites solucions per intentar 

augmentar aquest nombre. 
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5- Assegurament de la votació – Vot telemàtic 

 
Actualment el Parlament disposa d’un sistema de vot electrònic que 
dona resposta a aquests requisits quan les votacions es celebren de 

forma presencial en el Saló de Sessions.  No obstant això, cal tenir 
present que, tot i que el sistema ho permet, no està implementada la 

identificació individual de cada membre, així com tampoc la integració 
amb els sistemes d’informació corporatius que permetria la incorporació 
automàtica de l’ordre del dia de la sessió en el sistema de votacions. 

 
Aquest sistema no permet actualment la modalitat del vot telemàtic, 

però sí té la possibilitat d’implementar el programari corresponent per 
poder fer efectiu la votació remota. No obstant, es requereix la 

contractació específica i directa amb l’empresa Bosch, propietària del 
sistema. 
 

Seria necessari instal·lar un software específic per implementar el vot 
remot al sistema actual (DCN), habilitar la seva connexió segura des de 

l’exterior i adaptar la configuració actual que els equips portàtils dels 
diputats i diputades disposen per connectar-se per mitjà de la VPN del 
Parlament, per tal que aquesta garantís l’accés i el rendiment adient per 

a la utilització del sistema de vot remot. 
 

El sistema Bosch ha estat dissenyat pensant en què l’ús del vot telemàtic 
seria exercit per un grup reduït de diputats i diputades que no poden 
assistir presencialment a la sessió pels motius reglats per la Cambra, si 

bé el sistema es posaria a disposició de tots els diputats. No ha estat 
dissenyat, però, per a fer-ne ús la totalitat de membres del Parlament 

simultàniament. Tot i això, la empresa fabricant afirma que el sistema 
ho podria permetre. En tot cas, el sistema requereix, a priori, la 

presència de personal tècnic a les dependències del Parlament mentre 
duri tota la sessió.  
 

Des dels serveis tècnics del Parlament es considera que abans de 
procedir a una eventual contractació caldria que Bosch garantís la 
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fortalesa i flexibilitat del seu sistema per poder fer efectiu el vot 

telemàtic dels 135 diputats i diputades, així com també la gestió remota 
del funcionament del sistema per part del personal tècnic del Parlament.  
 

L’empresa Bosch ha avançat als serveis tècnics del Parlament que per a 
la programació del software i la seva instal·lació necessita alguns mesos 

de treball i que per tant difícilment podria estar operatiu abans del mes 
d’octubre d’enguany (aquesta previsió no inclou la necessària 
preparació i concreció del projecte amb els equips tècnics del Parlament 

ni la demora que es pogués derivar de la limitació de la capacitat de 
desplaçament que podria afectar, directament o indirecta, al projecte). 

 
Ha de quedar ben clar que l’opció de Bosch acabada d’explicar només 

dona resposta a les votacions telemàtiques dels Plens, però en cap cas 
contempla la implantació del vot telemàtic per a la resta d’òrgans de la 
cambra. 

 
Ateses les implicacions exposades que comporten optar per 

desenvolupar un sistema basat en la instal·lació dels sistema 
d’enregistrament i emissió de vot actualment disponible en l’hemicicle, 
de l’empresa Bosch, els serveis tècnics del Parlament hem iniciat una 

primera prospecció de les solucions implantades i en funcionament en 
altres institucions de perfil equiparable, tot i que creiem que seria 

convenient estudiar també altres opcions tecnològiques existents en el 
mercat pensades de forma nativa per al treball remot i que incorporin 
els mecanismes necessaris per a dur a terme una gestió completa de 

les sessions telemàtiques del conjunt de l’activitat dels òrgans del 
Parlament, des de la perspectiva dels processos i la seguretat. 

 
Així mateix, atesa la possibilitat que un projecte de mercat no pugui 

donar la resposta urgent en el termini que es pot determinar necessari, 
els serveis tècnics també estan avaluant la possibilitat d’implementar 
una solució informàtica de desenvolupament propi, ad hoc a la situació 

d’excepcionalitat en la que es trobem, que pogués donar resposta a un 
procediment alternatiu de vot remot, basat en la securització de la 
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identitat o de la transmissió per mitjà de signatura electrònica i VPN. 

Cal tenir present que aquesta eina no es consideraria una solució de vot 
remot de caràcter definitiu i que requeriria d’una regulació específica i 
excepcional per aquesta situació (vegeu annex) 

 
 

6-Aspectes contractuals 
 
El present informe ha exposat àmbits d’actuació en què l’Administració 

parlamentària s’està adaptant i altres en què està explorant l’adquisició 
de solucions tecnològiques presents en el mercat. En aquest darrer cas 

cal procedir a la seva contractació pública. 

Si alguna actuació concreta té un cost limitat (per exemple la compra 

d’un número limitat de servidors addicionals o el desenvolupament 
d’una petita aplicació) es pot utilitzar la via de la contractació menors, 
que comporta una tramitació àgil i directa. En aquest cas els caps dels 

centres gestors de l’Administració parlamentària són els òrgans de 
contractació. 

Quan allò que es vulgui contractar es pugui adquirir en un període de 
temps breu és possible acudir a les previsions de tramitació 
d’emergència que preveu l’article 5 del Decret Llei 7/2020, de 17 de 

març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 

matèria tributària i econòmica: 

 

         Article 5. Tramitació per emergència 

5.1 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part 
dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats 
públiques adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals 
situades dins l'àmbit territorial de Catalunya per fer front al COVID-19 
justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del 
que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes de sector públic. 
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5.2 D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots 
els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats adscrites, vinculades o dependents 
del seu sector públic i les entitats locals situades a l'àmbit territorial de 
Catalunya, per atendre les necessitats derivades de la protecció de les 
persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents 
departaments per fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la 
tramitació d'emergència. 

 

L’article 120 de la Llei de l’Estat 9/2017 regula la tramitació per 

emergència:  

Article 120. Tramitació d’emergència. 

1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa 
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu 
o de necessitats que afectin la defensa nacional, cal atenir-se al règim 
excepcional següent: 

a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de 
contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar 
remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, 
o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense 
subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot 
el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit 
adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la 
seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei general 
pressupostària. 

b) Si el contracte l’ha subscrit l’Administració General de l’Estat, els 
seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la 
Seguretat Social o altres entitats públiques estatals, s’ha de donar 
compte d’aquests acords al Consell de Ministres en el termini màxim 
de trenta dies. 

c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior 
a un mes, comptat des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). 
Si s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions 
esmentades requereix la tramitació d’un procediment ordinari. 

d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim 
excepcional, s’ha d’observar el que disposa aquesta Llei sobre 
compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació. 
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En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a 
justificar, un cop transcorregut el termini que estableix la lletra c) 
anterior se n’ha de retre el compte justificatiu, amb reintegrament dels 
fons no invertits. 

2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar 
l’actuació iniciada per l’Administració i que no tinguin caràcter 
d’emergència s’han de contractar d’acord amb la tramitació ordinària 
que regula aquesta Llei. 

 

La tramitació d'emergència contempla un règim excepcional de 

contractació pública en determinats supòsits taxats (que la legislació 
d’emergència sanitària ha considerat que s’aplica a les actuacions per a 

fer front al covid-19).  

El Tribunal de Comptes, en el seu Informe núm. 1.178, de 27 d'octubre 
de 2016, assenyala que la tramitació d'emergència, en implicar l'exclusió 

dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, transparència i 
publicitat, ha de limitar-se a allò estrictament indispensable en l'àmbit 

objectiu (realitzar el necessari per a arranjar el que ha passat) i temporal 
(requereix una immediatesa, sense que pugui haver-hi dilació) per a 

prevenir o solucionar els danys derivats de la situació d'emergència. 

En conseqüència, si la Mesa opta per adaptar el sistema de votacions 
del Saló de sessions (DCN de l’empresa Bosch), donat que ja s’ha 

apuntat un termini d’execució que s’allarga fins el mes d’octubre, no és 
possible utilitzar la tramitació d’emergència perquè la dita durada és 

incompatible amb la immediatesa requerida. Caldria llavors la 
contractació a través d’un procediment negociat per raó dels drets 
d’exclusivitat que la dita empresa ostenta actualment respecte 

l’esmentat sistema de votacions del Saló de Sessions, seguint la 
tramitació ordinària amb modalitat urgent. 

 

En canvi, si s’opta per productes que poden ser implementats en període 
relativament breu de temps és possible acudir a la tramitació 

d’emergència contemplada a l’article 5 del Decret Llei 7/2020 i l’article 
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120 de la Llei de l’Estat 9/2017. Cal esmentar que en alguns dels anàlisis 

apressats que van sortint aquests dies hi ha autors que parlen dels 
“equipaments de comunicació i teletreball” com un dels supòsits de 
tramitació d’emergència en les circumstàncies actuals. 

En aquest cas, a més, podria ser molt convenient recórrer a les 
consultes preliminars del mercat que es regulen a l’article 115 de la Llei 

de l’Estat 9/2017:  

 

Article 115. Consultes preliminars del mercat. 

1. Els òrgans de contractació poden dur a terme estudis de mercat i 
dirigir consultes als operadors econòmics que hi estiguin actius amb la 
finalitat de preparar correctament la licitació i informar els operadors 
econòmics esmentats sobre els seus plans i dels requisits que exigiran 
per concórrer al procediment. Amb aquesta finalitat, els òrgans de 
contractació es poden valer de l’assessorament de tercers, que poden 
ser experts o autoritats independents, col·legis professionals o, fins i 
tot, amb caràcter excepcional, operadors econòmics actius en el 
mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació ha de 
publicar, en el perfil de contractant ubicat a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic o servei d’informació equivalent d’àmbit 
autonòmic, l’objecte d’aquesta consulta, quan s’ha d’iniciar i les 
denominacions dels tercers que hi hagin de participar, als efectes que 
tots els possibles interessats hi puguin tenir accés i la possibilitat de 
fer aportacions. Així mateix, en el perfil del contractant s’han de 
publicar les raons que motivin l’elecció dels assessors externs que 
resultin seleccionats. 

2. L’assessorament a què es refereix l’apartat anterior l’ha d’utilitzar 
l’òrgan de contractació per planificar el procediment de licitació i, 
també, durant la seva substanciació, sempre que això no tingui l’efecte 
de falsejar la competència o de vulnerar els principis de no-
discriminació i transparència. 

De les consultes efectuades no en pot resultar un objecte contractual 
tan concret i delimitat que únicament s’ajusti a les característiques 
tècniques d’un dels consultats. El resultat dels estudis i consultes, si 
s’escau, s’ha de concretar en la introducció de característiques 
genèriques, exigències generals o fórmules abstractes que assegurin 
una millor satisfacció dels interessos públics, sense que en cap cas les 
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consultes efectuades puguin comportar avantatges respecte de 
l’adjudicació del contracte per a les empreses participants en aquelles. 

3. Quan l’òrgan de contractació hagi efectuat les consultes a què es 
refereix aquest article, ha de fer constar en un informe les actuacions 
efectuades. En l’informe s’han de relacionar els estudis fets i els seus 
autors, les entitats consultades, les qüestions que se’ls han formulat i 
les respostes a aquestes. Aquest informe ha d’estar motivat, ha de 
formar part de l’expedient de contractació i està subjecte a les 
mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions, i en tot 
cas s’ha de publicar al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 

En cap cas durant el procés de consultes a què es refereix aquest 
article, l’òrgan de contractació no pot revelar als participants les 
solucions proposades pels altres participants, i només l’òrgan de 
contractació pot conèixer íntegrament aquestes solucions. 

Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, 
ha de tenir en compte els resultats de les consultes efectuades; si no 
és així, ha de deixar constància dels motius en l’informe a què es 
refereix el paràgraf anterior. 

La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en 
el procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti. 

 

 
Consideracions finals 

 
Arran de l’actual moment d’emergència sanitària que ha comportat el 

confinament d’una part important de la població, el mercat està 
reaccionant amb l’aparició de multitud de solucions per tal d’afavorir el 
treball a distància. El Parlament no n’és aliè i des dels serveis tècnics se 

segueix l’evolució del mercat, s’analitzen altres experiències que poden 
resultar rellevants i es treballa per a destriar les solucions que poden 

encaixar millor amb les necessitats funcionals específiques d’una 
cambra legislativa.  
 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que qualsevol solució requereix 
d’un temps d’estudi i valoració, d’un temps d’implementació i d’un temps 

de proves tècniques i validació funcional abans de considerar que pot 
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entrar en funcionament amb garanties. Per aquest motiu és molt poc 

probable trobar una solució imminent, o a curt termini. 
 
En aquest sentit es considera que caldria valorar l’elaboració d’un 

projecte que, en el seu aspecte tècnic, contemplés i valorés aspectes 
com: 

- L’estudi amb profunditat de les solucions més adients per garantir 
les opcions de seguiment, participació homogènia i la difusió 

necessàries per donar resposta a les particularitats d’aquest tipus 
de debat tant pel que fa a la videoconferència, com al vot remot 

telemàtic. 
 

- La valoració de la idoneïtat de distribució d’equipament específic i 

de línies de comunicació adients als participants. 
 

- L’adaptació de les diverses funcionalitats necessàries per a una 
correcta gestió global de la reunió (preparació d’acord amb els 

criteris parlamentaris, gestió del propi debat, difusió, transcripció, 
etc.) 
 

- Disposar de l’equip de suport tècnic remot dimensionat, i que 

probablement no és l’actual, per donar resposta durant tot el 

procés des de la preparació fins al final del debat. 
 
 

És important tenir present que en la implantació de qualsevol sistema 
remot o telemàtic el punt crític es troba en donar resposta al requisit 

mínim de garantir la disposició dels mitjans electrònics necessaris de 
forma estable i homogènia per tots els participants. Això porta implícit 
no només l’estat correcte dels equips informàtics, sinó també la 

necessitat de garantir la connexió adient i homogènia de cada membre, 
fet que depèn de la cobertura, qualitat i disponibilitat que les operadores 

puguin garantir en les diverses ubicacions.  
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En aquest sentit i  tenint en compte la dificultat d’aplicació i regulació,  

cal ser conscients que el projecte que es proposa comporta 
necessàriament establir unes noves regles pel que fa al funcionament 
de les sessions, per tal que els recursos tècnics que hi donin suport 

puguin ser operatius, viables i garanteixin la igualtat de condicions per 
a tots els diputats.  

 
En aquest sentit, caldria: 
 

1. Convocar les sessions amb l’anticipació suficient per a garantir el 
funcionament correcte de la connexió, la solució de 

videoconferència i de votació electrònica. 
 

2. Seguint el criteri  adoptat en d’altres institucions similars, caldria 
fixar amb l’antelació suficient les votacions de cada sessió i fins i 
tot la possibilitat d’obrir un període de vot anticipat. L’objectiu 

seria separar les votacions dels debats un espai de temps suficient 
per permetre assistir als debats via la difusió en el Canal Parlament 

i alhora salvar l’obstacle que suposaria que dificultats tècniques 
no permeten assistir al debat o votar en temps real. Això suposaria 
que no es podrien fer altres votacions que les estrictament 

previstes, i en els termes previstos, ni modificar els textos 
sotmesos a votació, ni que sigui com a conseqüència del debat o 

de la negociació produïda en el decurs de la sessió. 
 

3. Establir, abans de l’inici de la sessió, un guió d’intervencions que 
permetés només d’alterar-lo en casos taxats. Aquest guió hauria 

de fixar, per a cada punt de l’ordre del dia, quins oradors 
intervindran en representació de cada grup parlamentari i del 

Govern, de forma que es poden concentrar els esforços de 
supervisió i assegurament dels requisits tècnics en un univers més 
reduït de possibles intervinents (com a màxim: el president, els 

dos vicepresidents i dos secretaris de la Mesa; el president, el 
portaveu i el portaveu adjunt de cada grup parlamentari; un 

diputat més de cada grup parlamentari per a cada punt de l’ordre 
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del dia; els membres del Govern designats prèviament i el 

secretari general del Parlament).  
 

4. Establir procediments alternatius per garantir el dret de 
participació en els debats en situacions de pèrdua de connexió 

d’alguns dels participants, així com pel que fa a l’impacte en 
relació a la emissió de la sessió en directe:  

 
o Si un participant ha d’ intervenir en el debat però no li 

funciona la càmera no s’assegura de forma indubtable 

la seva identitat. Caldria buscar un mitjà alternatiu 
d’assegurament (l’enviament d’un missatge al mòbil 

que hagués de llegir per pantalla abans de l’inici de la 
sessió, per exemple). 

 
o No sembla possible resoldre el cas que un membre de 

l’òrgan vulgui intervenir en la deliberació d’un tema i 

no pugui fer-ho per dificultats tècniques 
sobrevingudes que no li siguin directament atribuïbles. 

 
5. Establir els procediments regulatoris necessaris per donar 

resposta a les possibles casuístiques derivades de situacions no 

previstes. 
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ANNEX I 

Proposta de procediment alternatiu excepcional 

 
Amb el temps que s’ha disposat per elaborar aquest Informe, s’ha pogut 

elaborar una proposta d’organització de debat i votació d’una sessió 
plenària, intentant adequar-se al màxim al model de debat parlamentari 
dissenyat al Reglament. No obstant, es tracta només d’una proposta, 

que inclou variants en alguns dels seus aspectes, i disposar de més 
temps possibilitaria elaborar-ne d’altres, i poder valorar quina s’ajusta 

més al que es consideri essencial o característic d’un debat 
parlamentari.  

 
Evidentment, aquesta proposta, com altres que es puguin elaborar amb 
idèntic propòsit, requeririen una anàlisi per part dels Serveis Jurídics, a 

més de la corresponent valoració d’indole política sobre la seva 
conveniència i oportunitat atès que comporten un model de 

funcionament dels òrgans de la cambra. 
 
Les dificultats d’ordre tècnic, amplificades pel fet que l’univers de 

votants és de 135 participants, aconsellen dotar l’acte de la votació, 
subsegüent al debat, amb garanties suplementàries per a assegurar que 

tots els participants han pogut emetre lliurement el seu vot cada cop 
que se’ls ha conferit la possibilitat.  
 

En aquest sentit, assegurar que en un acte de votació telemàtica obert 
a 135 participants no n’hi haurà cap d’ells que no experimenti alguna 

dificultat que afecti l’emissió de la seva voluntat (dificultats sobtades de 
comunicació, però també errades de l’usuari en l’operativa),  fa 

recomanable plantejar que, malgrat que és una possibilitat (la del vot 
en directe) que no es pot descartar radicalment, per a eliminar del tot 
la variable tècnica es proposa de separar el debat de la votació 

subsegüent, i obrir enmig un termini per a recaptar el sentit del vot 
dels diputats.  

 



 

 

19 
 

Es proposen dues solucions alternatives: 

 
1. Acabat cada un dels debats, el president obre un termini d’emissió 

del vot i n’anuncia l’hora del finiment2, tenint en compte que el 

marge per a votar ha de ser suficient per permetre que tots els 

diputats que no hagin pogut seguir la sessió en directe ho puguin 
fer en diferit. L’escrutini es fa un cop acabat el termini i el resultat 
es fa públic després de les verificacions que es considerin 

oportunes. Es considera que el quòrum d’aprovació s’ha 
aconseguit si han manifestat la seva voluntat pels mitjans 

previstos dins del termini la majoria simple dels membres de ple 
dret de l’òrgan. Aquesta solució demana desenvolupar una solució 
tecnològica per a donar resposta als requeriments bàsics 

següents: 
 

- Acabat el debat d’un tema, el president ha de fixar el 
termini d’emissió del vot sobre els elements que es 

sotmeten a la consideració de la cambra; aquest termini 
pot ser comú per a tots els temes de l’ordre del dia o 

diferent per a cada un d’ells. 
 

- El president anuncia públicament cada element sotmès 

a votació (una esmena; un article; un paràgraf; un 
conjunt d’articles, una proposta o un apartat d’una 

proposta...); aquests elements s’incorporen a la relació 
d’elements sotmesos a votació en la sessió de forma 

similar a com constaran posteriorment en l’acta de la 
sessió. 

 
- Cada possible participant en les votacions ha de poder 

accedir, un cop acabats els debats, , a la relació 
d’elements sotmesos a votació, i ha de poder indicar en 
cada cas el sentit del seu vot (“A favor”, “En contra” o 

“Abstenció”). L’aplicació ha de garantir que només el 
diputat pot emetre el vot, i ha de conservar les traces 
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suficients per a obtenir les evidències que permetin lligar 

cada membre amb els seus vots i les dades relacionades 
(data, hora, mitjà d’autenticació). Mentre el termini és 
obert, només el votant pot accedir al sentit del seu vot. 

- Finit el termini, l’aplicació impedeix emetre o modificar 

vots i facilita als membres de la Mesa els resultats de 
l’escrutini de cada una de les votacions. L’aplicació 
també genera un fitxer amb les dades necessàries per a 

configurar la part de l’acta de la sessió corresponent a 
les votacions. 

 
A la vista dels resultats dels escrutinis, la Mesa de l’òrgan ordena que 
els resultats siguin públics en la mateixa aplicació de votacions, en el 

web del Parlament i en la publicació en el BOPC dels acords adoptats. 
En l’acta de la sessió cal fer constar que les votacions han estat pel 

sistema telemàtic, i que els resultats que s’hi expressen són els que 
es desprenen de l’escrutini de cada votació, fet un cop acabada la 
sessió. 

 
2. Acabat el debat de cada un dels temes de l’ordre del dia, el 

president demana individualment a cada un dels portaveus dels 
grups parlamentaris presents en la sessió que anunciï el sentit del 

vot del seu grup per a cada un dels elements que cal sotmetre a 
votació. A la vista d’aquestes manifestacions, el president declara 
quin seria el resultat si tots els diputats de cada grup votessin en 

el sentit expressat pel seu portaveu. Acabada la sessió, el 
president obre un termini perquè els diputats puguin ratificar 

personalment el sentit del vot anunciat pel portaveu del seu grup 
o bé perquè puguin manifestar objeccions o oposicions. Les 
objeccions no poden consistir en cap altra cosa que no sigui 

emetre un sentit del vot diferent al que ha anunciat el portaveu 
del grup parlamentari. Aquest termini ha de tenir en compte que 

el marge per a exposar objeccions o oposicions ha de ser suficient 
per permetre que tots els diputats que no hagin pogut seguir la 
sessió en directe ho puguin fer en diferit. L’examen de les 
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objeccions plantejades es fa un cop acabat el termini, moment en 

el qual la votació es perfecciona, i el resultat es fa públic després 
de les verificacions que es considerin oportunes. Es considera que 
el quòrum d’aprovació s’ha aconseguit si han manifestat la seva 

voluntat pels mitjans previstos dins del termini la majoria simple 
dels membres de ple dret de l’òrgan. Aquesta solució demana 

desenvolupar una solució tecnològica per a donar resposta als 
requeriments bàsics següents: 

 

- Acabat el debat d’un tema, el president demana a cada 

portaveu que anunciï el sentit del vot del seu grup. Amb 
aquesta dada a la mà, els serveis del Parlament ja poden 
començar a preparar els tràmits posteriors (correcció, 

traducció, publicació). 
 

- Acabada la sessió, el president obre un termini per a 
manifestar objeccions o oposicions al sentit del vot 

anunciat en cada cas. 
 

- Cada element sotmès a votació (una esmena; un article; 

un paràgraf; un conjunt d’articles...) s’incorpora a la 
relació d’elements sotmesos a votació en la sessió de 

forma similar a com constarà posteriorment en l’acta de 
la sessió. Cada element, a més, expressa el sentit del vot 
anunciat per cada portaveu de cada grup parlamentari i 

el resultat final de la votació. 
 

Dues possibilitats alternatives: 
a. Cada possible participant en les votacions rep una 

notificació per correu electrònic que especifica, per 
a cada element de votació, quin és el sentit del vot 
anunciat pel portaveu del seu grup parlamentari. 

El diputat pot “validar” en el propi correu, si 
confirma la manifestació de voluntat anunciada 

prèviament, o pot accedir a una aplicació que li 
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mostra totes les dades per poder indicar en quins 

casos s’aparta de la disciplina de vot del seu grup. 
Acabat el termini, o quan tots els diputats han 
validat les votacions, es considera que la votació 

s’ha perfeccionat i té plens efectes. 
b. Cada possible participant en les votacions ha 

d’accedir necessàriament a una aplicació que li 
mostra la relació d’elements sotmesos a votació i 
el sentit del vot anunciat pel seu portaveu i ha de 

manifestar expressament que ratifica casos aquell 
anunci; també pot modificar el sentit del vot 

anunciat, si ho desitja. Acabat el termini, o quan 
tots els diputats han validat les votacions, es 

considera que la votació ha estat perfeccionada i 
té plens efectes.  
 

- L’aplicació ha de garantir que només el diputat pot 
ratificar el vot o plantejar objeccions o oposicions, i ha 

de conservar les traces suficients per a obtenir les 
evidències que permetin lligar cada membre amb els 

seus vots i les dades relacionades (data, hora, mitjà 
d’autenticació). 

 
- Finit el termini, l’aplicació impedeix posteriors accions 

dels diputats i facilita als membres de la Mesa els 
resultats de l’escrutini. L’aplicació també genera un fitxer 
amb les dades necessàries per a configurar la part de 

l’acta de la sessió corresponent a les votacions. 
 

La diferència entre les dues solucions exposades rau en el fet que, en 
la primera, és el diputat qui expressa directament el seu vot,  un cop 
acabats els debats en una part final de la sessió, mentre que en la 

segona, és el portaveu del grup parlamentari qui anuncia el sentit del 
vot del seu grup i al diputat se li reserva l’opció de confirmar l’anunci 

del seu portaveu o d’objectar-lo.  
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Amb la primera solució, per a obtenir el resultat final de cada votació 
cal esperar que el termini s’hagi exhaurit i que l’aplicació hagi fet els 
càlculs, però això és només en aparença, ja que justament les 

intervencions en els debats són per a expressar el sentit del vot i les 
motivacions que hi ha al darrera. A la pràctica, el fet d’obligar que els 

diputats hagin d’entrar en una aplicació per a marcar, element a 
element, el sentit del vot, és una font d’inseguretat i endarrereix el 
tancament del procés.  

 
És per això que la segona solució, en què el portaveu del grup anuncia 

el vot i els diputats posteriorment el ratifiquen, és més segura, més àgil, 
més eficient i més representativa del que succeeix en una sessió 

plenària presencial, on els portaveus coordinen el sentit del vot dels 
diputats del seu grup. Qualsevol de les dues solucions manté en mans 
del diputat la potestat personalíssima del vot, que en cap cas es delega. 

Addicionalment, qualsevol de les dues solucions subministra 
eficientment altres productes, com ara els resultats tabulats de les 

votacions o una part rellevant de l’acta de la sessió. El fet que aquestes 
dades estiguin en format electrònic les fa immediatament disponibles 
per canals públics o restringits. 
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ANNEX II 

 
A continuació, es recull la informació obtinguda per la Direcció d’Estudis 
parlamentaris sobre els acords o decisions adoptades per diverses 

cambres a la darrera setmana i que complementa la que ja es disposava 
i s’adjuntava a l’Informe del Lletrat Major de data de 23 de març. En 

general, les cambres a quÈ es fan referència no han acordat substituir 
les reunions presencials dels òrgans per reunions telemàtiques, però en 
canvi en alguns casos s’ha acordat reduir el quòrum d’assistència, a més 

de reduir l’activitat dels òrgans. Si que s’han adoptat acords per 
implantar el vot a distància a través de diverses modalitats. 

 
 
PARLAMENT EUROPEU 

 
Reglament intern del Parlament Europeu 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-
03_ES.pdf 

 
Art. 25 
Funciones de la Mesa 
... 
1. La Mesa ejercerá las funciones que le atribuye el presente Reglamento interno. 
 2. La Mesa resolverá los asuntos económicos, de organización y administrativos 
que afecten a la organización interna del Parlamento, a su secretaría y a sus 
órganos.  
3. La Mesa resolverá los asuntos económicos, de organización y administrativos que 
afecten a los diputados, a propuesta del secretario general o de un grupo político.  
4. La Mesa resolverá los asuntos referentes al desarrollo de las sesiones 
… 
9. La Mesa será el órgano competente para autorizar las reuniones o misiones 
de comisión fuera de los lugares habituales de trabajo, las audiencias y 
las misiones de estudio o de información llevadas a cabo por los ponentes.  
 
Cuando se autoricen tales reuniones, encuentros o misiones, el régimen lingüístico 
se establecerá a partir del Código de conducta del multilingüismo adoptado por la 
Mesa. Se procederá del mismo modo en lo que se refiere a las delegaciones. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03_ES.pdf
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TÍTULO VII. DE LOS PERÍODOS DE SESIONES 
CAPÍTULO 1. DE LOS PERÍODOS DE SESIONES DEL PARLAMENTO 
… 
Artículo 155 
Lugar de reunión 
1. El Parlamento celebrará sus sesiones plenarias y las reuniones de sus comisiones 
de conformidad con lo dispuesto en los Tratados. 
Las propuestas de celebración de períodos parciales de sesiones adicionales en 
Bruselas, así como cualquier otra enmienda al respecto, solamente requieren para 
su aprobación una mayoría de los votos emitidos. 
 
2. Cualquier comisión podrá solicitar la celebración de una o más reuniones en otro 
lugar. Tal solicitud, que deberá estar motivada, se presentará al presidente del 
Parlamento, quien la someterá a la Mesa. 
En caso de urgencia, el presidente podrá decidir por sí mismo. Cuando las decisiones 
de la Mesa o del presidente sean denegatorias, deberán estar motivadas. 

 

 
Proyecto definitivo de orden del dia 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2020-03-26_ES.html 

 
19/3/2020. La Eurocámara reduce a dos horas su próximo pleno y cancela los de 
abril por el coronavirus. Europapress.  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-reduce-dos-horas-
proximo-pleno-cancela-abril-coronavirus-20200319164611.html 
 

19/3/2020. Eurocámara adelanta pleno para acelerar aprobación de medidas contra 
COVID-19. La Vanguardia.  

https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474260097625/eurocamara-
adelanta-pleno-para-acelerar-aprobacion-de-medidas-contra-covid-19.html 
 

19/3/2020. El Parlamento Europeo convoca un mini pleno en Bruselas para el 26 de 
marzo con un sistema de votación por correo electrónico. El Diario.es  
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundo-

Espana_13_1000679924_41540.html 
 
19/3/2020. Sesión plenaria extraordinaria del Parlamento Europeo el 26 de marzo. 

Nota de premsa.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2020-03-26_ES.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-reduce-dos-horas-proximo-pleno-cancela-abril-coronavirus-20200319164611.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-reduce-dos-horas-proximo-pleno-cancela-abril-coronavirus-20200319164611.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474260097625/eurocamara-adelanta-pleno-para-acelerar-aprobacion-de-medidas-contra-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200319/474260097625/eurocamara-adelanta-pleno-para-acelerar-aprobacion-de-medidas-contra-covid-19.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundo-Espana_13_1000679924_41540.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundo-Espana_13_1000679924_41540.html
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200319IPR75308/sesion-

plenaria-extraordinaria-del-parlamento-europeo-el-26-de-marzo 
 
23/3/2020. Esta semana: pleno especial para acelerar la implementación de 

medidas ante el coronavirus.  
Por primera vez, los eurodiputados votarán a distancia ante la imposibilidad de 
reunirse de manera presencial. Parlament Europeu.  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-
affairs/20200323STO75615/pleno-especial-para-acelerar-la-implementacion-de-
medidas-ante-el-coronavirus 
 
 
CONGRÉS DELS DIPUTATS 

 
Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de mayo 

de 2012, para el desarrollo del procedimiento de votación telemática 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 10 DE FEBRERO 
DE 1982 
 
Artículo 70.2 
2. Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz. El orador podrá hacer 
uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño. 
 
Artículo 82 
1. La votación podrá ser: 
1º. Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia. 
2º. Ordinaria. 
3º. Pública por llamamiento. 
4º. Secreta. 
2. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, 
por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales 
circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá 
autorizar en escrito 
motivado que los Diputados emitan su voto por procedimiento telemático con 
comprobación personal, en las sesiones plenarias en aquellas votaciones que, por 
no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el 
momento en que se llevarán a cabo. 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200319IPR75308/sesion-plenaria-extraordinaria-del-parlamento-europeo-el-26-de-marzo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200319IPR75308/sesion-plenaria-extraordinaria-del-parlamento-europeo-el-26-de-marzo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200323STO75615/pleno-especial-para-acelerar-la-implementacion-de-medidas-ante-el-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200323STO75615/pleno-especial-para-acelerar-la-implementacion-de-medidas-ante-el-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200323STO75615/pleno-especial-para-acelerar-la-implementacion-de-medidas-ante-el-coronavirus
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/NormRes/21052012vottelem
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/reglam_congreso.pdf
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A tal efecto, el Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la 
Mesa de la Cámara, quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las 
votaciones y el periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho 
procedimiento. El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado 
personalmente mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará 
en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación 
correspondiente. 

 
 
 
ALEMANYA 

 

25.03.2020 
https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzI
wMjAva3cxMy1kZS1jb3JvbmEtZ2VzY2hhZWZ0c29yZG51bmctNjg5MTI0

&mod=mod493054 
 

El Bundestag cambia las reglas de procedimiento debido al coronavirus. 
El miércoles 25 de marzo de 2020, los miembros del Bundestag 

adoptaron casi por unanimidad una enmienda a las reglas de 
procedimiento con respecto a "la aplicación especial de las reglas de 
procedimiento debido al deterioro general causado por Covid-19 y la 

enmienda al Anexo 6 GO-BT 
 

En las reglas de procedimiento del Bundestag alemán (GO-BT) se 
inserta un párrafo 126a por un período limitado, lo que debería permitir 
una aplicación especial de las reglas de procedimiento del Bundestag 

bajo las deficiencias generales causadas por Covid-19. 
 

El reglamento estipula que el cambio debe expirar el 30 de septiembre 
de 2020 a más tardar, a menos que el Bundestag decida cancelarlo de 
antemano.  

 
 
 
 

https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3cxMy1kZS1jb3JvbmEtZ2VzY2hhZWZ0c29yZG51bmctNjg5MTI0&mod=mod493054
https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3cxMy1kZS1jb3JvbmEtZ2VzY2hhZWZ0c29yZG51bmctNjg5MTI0&mod=mod493054
https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3cxMy1kZS1jb3JvbmEtZ2VzY2hhZWZ0c29yZG51bmctNjg5MTI0&mod=mod493054
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DINAMARCA 

 
11/03/2020. The Danish Parliament is closed for visits but essential 
parliamentary work will continue 

https://www.thedanishparliament.dk/en/news/2020/03/parliament-is-
closed-for-visits 

 
This means that the Danish Parliament will keep critically important functions 
running, but put other activities on hold. In practical terms, discussion of non-
essential proposals will be deferred. The same applies to the consideration of 
motions for resolutions and calls for consultation, where a minister meets in a 
committee and answers questions. On the other hand, it will still be possible to ask 
written questions directly to a minister, the so-called paragraph 20 questions, and 
committee questions as part of the parliamentary control of the government. 

 

 
ESCÒCIA 

 
A la web parlamentària no hi ha informació sobre les reunions no 
presencials dels òrgans parlamentaris durant la crisi del COVID-19 

 
Afectació a l’activitat parlamentària 
Coronavirus: Changes to business. Our planned forthcoming parliamentary business 
has been significantly amended as part of our response to Coronavirus COVID-19. 
There will be no business on March 25th and March 26th, including committee 

business. 
A special Committee of the Parliament will take place on 1st April to consider 
emergency Scottish Government legislation and First Minister’s Questions. 

https://www.parliament.scot/index.aspx 

 

 
FRANÇA. ASSEMBLEA NACIONAL 

 

RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.pdf 

 
No fa cap referència a les reunions no presencials. 

https://www.thedanishparliament.dk/en/news/2020/03/parliament-is-closed-for-visits
https://www.thedanishparliament.dk/en/news/2020/03/parliament-is-closed-for-visits
https://www.parliament.scot/index.aspx
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.pdf
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17/3/2020. Crise du Coronavirus-COVID19 : conclusions de la Conférence des 
Présidents 
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-du-

coronavirus-covid19-conclusions-de-la-conference-des-presidents 
 
 

Les darreres mesures adoptades per la cambra francesa limiten l’activitat als temes 
urgents i relacionats amb el coronavirus. Limita el nombre de diputats a l’hemicicle 
 
16/3/2020. Informations et mesures relatives au Coronavirus à l'Assemblée 
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-
mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee 

 
Informa del nombre de diputats i personal de la cambra infectat per coronavirus. I 
de les mesures per limitar el contagi 
 
27.03.2020. Calendari de sessions plenàries. Està programat un Ple el 31/3 i el 7/4 

 
 
ITÀLIA. CAMBRA DELS DIPUTATS 

 
07/03/2020 
ULTERIORI MISURE ADOTTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’EMERGENZA 

CORONAVIRUS 
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=2371 

 
Les darreres mesures adoptades per la cambra italiana no fan cap 
referència a reunions no presencials. Extremen les mesures d’higiene i 

d’accés a persones externes al Parlament 
 
Le convocazione delle Commissioni per la settimana dal 30 marzo al 3 
aprile. La comissió de pressupost i el comité de legislació es reunirá al Parlament 
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10402 

 
 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-du-coronavirus-covid19-conclusions-de-la-conference-des-presidents
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/crise-du-coronavirus-covid19-conclusions-de-la-conference-des-presidents
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/informations-et-mesures-relatives-au-coronavirus-a-l-assemblee
https://www.camera.it/leg18/1131?shadow_comunicatostampa=2371
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10402
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PORTUGAL 

 

16/3/2020. Missatge del President de l’Assemblea de la República sobre 
la situació epidemiològica de COVID-19 [Traducció automàtica amb Google 

traductor. Extracte] … 

 
Propondré, en particular, que: 

 
a) El Plenario debe reunirse solo una vez por semana hasta el domingo de Pascua, 

a menos que las circunstancias lo requieran; 
b) El Plenario debe, excepcionalmente, reunirse con una quinta parte de los 
Diputados (quórum operativo), así comodeliberado, reflejando la proporción de 

grupos parlamentarios; 
c) Las Comisiones deberían reunirse solo si fuera necesario, pero solo la Mesa y los 
Coordinadores; 

d) Los diputados y funcionarios incluidos en los grupos de riesgo tendrán sus 
ausencias justificadas. 
 

También quisiera recordar que el Secretario General de la Asamblea de la República 
también tomó una serie de medidas preventivas, con mi total acuerdo y 
autorización, de las cuales destaco las relacionadas con las visitas a la Asamblea de 

la República, la suspensión de los eventos y el cierre. de servicios de contacto 
directo con el público, el despido de funcionarios parlamentarios que padecen 
enfermedades respiratorias agudas u otros grupos de riesgo, o incluso la colocación 

en la situación de teletrabajo de los funcionarios que, según los respectivos líderes, 
pueden proporcionar sus servicios a distancia, a través de medios electrónicos 

disponibles. 
 
Estas medidas, por supuesto, se actualizarán a medida que sean necesarias nuevas. 

 

 
REGNE UNIT 

 
25/03/2020. With the nation currently facing extremely challenging circumstances 
due to coronavirus (COVID-19), steps have been taken to allow Parliament to 

continue to fulfil its important constitutional duties. 
https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/uk-parliament-

coronavirus-update/ 
La Cambra dels Comuns i la Cambra dels Lords fan un recés a partir del 25 de març 
i retornaran  el 21 d’abril.  

https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/uk-parliament-coronavirus-update/
https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/uk-parliament-coronavirus-update/
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26/03/2020. House of Commons in recess, not ‘shut down’ 
https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/house-of-commons-in-

recess-not-shut-down/ 

 
El Parlament britànic decideix aturar temporalment l’activitat, avançant 

les vacances de Pasqua. Aquesta decisió es va prendre la nit de 
dimecres 25 de març, després d’aprovar el projecte de llei del 

coronavirus. Els serveis de la cambra seguirán treballant 
telemàticament. També es seguiran reunint els “select committees”, 
alguns de forma telemática. 

 

 
  

https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/house-of-commons-in-recess-not-shut-down/
https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/house-of-commons-in-recess-not-shut-down/
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1 Acords de la Mesa del Parlament, dels dies 13 i 17 de març de 2020, pels quals s’adopten 
diverses mesures de caràcter excepcional amb relació al funcionament del Parlament i de 
l’Administració parlamentària durant el període de contingència comprès entre el 13 de març 
de 2020 i el 27 de març de 2020 a causa de l’epidèmia de Covid-19 
(...) 
b) Resten suspeses les sessions plenàries, llevat de les relacionades amb la crisi sanitària actual 
o amb iniciatives i mesures de caràcter urgent. En aquest cas, per a evitar el contagi: 
1r. Només pot participar en les sessions plenàries un màxim de vint-i-un diputats, en la mateixa 
proporció establerta per a les comissions legislatives. La resta de diputats pot delegar el vot en 
un dels representants presents en la sessió. 
 
Acord de la Mesa del Parlament, del 24 de març de 2020, pel qual s’adopten diverses mesures 
de caràcter excepcional amb relació al funcionament del Parlament i de l’Administració 
parlamentària a causa de l’epidèmia de Covid-19 
(…) 
1. Fer les actuacions necessàries per a activar, tan aviat com sigui possible, el vot telemàtic que 
disposa el Reglament del Parlament per als casos de delegació de vot i, a aquest efecte, donar 
les instruccions oportunes als serveis de la cambra concernits i delegar en el secretari primer 
l’impuls i la coordinació d’aquests treballs. 
2. Mantenir les mesures de l’Acord de la Mesa del Parlament dels dies 13 i 17 de març (BOPC 
575, 19.03.2020) amb relació a la possibilitat de tenir sessions plenàries presencials de format 
reduït, preveient la delegació de vot dels diputats absents, i també de tenir sessions no 
presencials de la Mesa i de la Junta de Portaveus, atorgant plena validesa jurídica a llurs acords. 
 
2 RPC, article 94. Votacions amb avís previ 
En els casos establerts per aquest reglament i en els casos en què, per llur singularitat o llur 
importància, el president del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ho acordi, la 
votació s’ha de fer en una hora que hagi fixat i anunciat prèviament. Si, arribada aquesta hora, 
el debat no ha acabat, aquest n’ha de fixar una altra. 
 

                                                             


