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CAPÍTOL II
Dels drets dels diputats i les 

diputades

Article 11

1. Els diputats i diputades tindran el dret d’assistir amb veu i vot a les 
sessions del Ple de les Corts i a les de les comissions a què pertanyen 
i d’exercir les facultats i les funcions que aquest reglament els atribu-
eix. Podran assistir, sense vot, a aquelles comissions de què no formen 
part, tret d’aquelles les reunions de les quals tinguen caràcter secret o 
que aquest reglament ho impedisca.

2. Els diputats i diputades tindran dret a formar part, almenys, d’una 
comissió, i a exercir i realitzar les funcions que aquest reglament els 
atribueix.

Article 12

1. Per al millor compliment de les funcions parlamentàries, els di-
putats i diputades, amb el coneixement previ del grup parlamentari 
respectiu, tindran la facultat de sol·licitar les dades, els informes i els 
documents administratius en paper o suport informàtic de les adminis-
tracions públiques de la Generalitat, que estiguen en poder d’aquestes 
i de les institucions, organismes i entitats públiques empresarials que 
en depenen.

2. La sol·licitud s’adreçarà, si escau, a través del president o la presi-
denta de les Corts, i l’administració requerida haurà de facilitar la in-
formació o documentació sol·licitades o manifestar al president o la 
presidenta de les Corts, en un termini no superior a vint dies i per al 
trasllat més convenient al sol·licitant, les raons fonamentades en dret 
que ho impedisquen.

En el supòsit que se sol·liciten dades, informes o documents que 
consten en fonts accessibles al públic de caràcter oficial, l’administra-
ció requerida podrà limitar-se a la indicació precisa del lloc en què es 
troben disponibles, sempre que siguen susceptibles de reproducció.

3. Si el Consell no compleix el que disposen els apartats anteriors, el 
diputat o diputada sol·licitant podrà formular una pregunta oral davant 
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la comissió competent que s’inclourà en l’ordre del dia de la primera 
sessió que es convoque.

Si, a judici del grup parlamentari al qual pertany qui ho ha demanat, 
les raons no són fonamentades, en el termini de cinc dies pot presentar 
una proposició no de llei davant la comissió corresponent, la qual ha 
de ser inclosa en l’ordre del dia d’una sessió a realitzar en el termini de 
quinze dies des de la seua publicació.

4. Quan les dades, informes, o documents sol·licitats pels diputats 
o diputades afecten al contingut essencial dels drets fonamentals o 
llibertats públiques constitucionalment reconegudes, la Mesa, a peti-
ció del Consell, podrà declarar el caràcter no públic de les actuacions, 
disposant l’accés directe a aquells en els termes establerts en l’apartat 
anterior, podent el diputat prendre notes però no obtenir còpies ni ac-
tuar acompanyat d’assessor.

5. Així mateix, els diputats i diputades, en el marc de la legalitat, 
podran sol·licitar de les administracions locals o de l’Estat i dels òrgans 
de govern de les altres comunitats autònomes, a través del president o 
la presidenta de les Corts, la documentació que consideren que afecta, 
d’alguna manera, la Comunitat Valenciana.

6. Els diputats i diputades també tenen dret a rebre directament o 
a través del seu grup parlamentari la informació i la documentació ne-
cessàries per al desplegament de les seues tasques. Els serveis de les 
Corts, a través del lletrat major, tenen l’obligació de facilitar-los-les.

Article 13

1. Els diputats i les diputades percebran una assignació econòmi-
ca que els permeta complir eficaçment i dignament la seua funció. A 
aquests efectes, el mandat finalitzarà el dia anterior al de les eleccions 
d’acord amb el que preceptua l’article 23.4 de l’Estatut d’Autonomia.

2. Els diputats i les diputades tindran igualment dret a les ajudes, 
franquícies i indemnitzacions per despeses que siguen indispensables 
per al compliment de les seues funcions.

3. Totes les percepcions dels diputats i les diputades estaran subjec-
tes a les normes tributàries de caràcter general.
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4. La Mesa, oïda la Comissió de Govern Interior, fixarà cada any la 
quantia de les retribucions, ajudes, franquícies i indemnitzacions dels 
diputats i les diputades i les seues modalitats dins de les consignacions 
pressupostàries corresponents, i es publicaran en el Butlletí Oficial de 
les Corts (BOC).

5. Així mateix, la Mesa, oïda la Comissió de Govern Interior, adoptarà 
les mesures adequades per a garantir, en la forma que es determine, 
als diputats i les diputades que hagen romàs de forma ininterrompuda 
durant períodes de temps llargs al servei de la cambra, i que no arri-
ben al límit màxim que la Llei de Pressupost de l’Estat estableix per al 
sistema de Seguretat Social en allò que es refereix a la percepció de la 
pensió de jubilació, la percepció del límit màxim esmentat, sempre que 
es complisquen els requisits que s’establisquen.

De la mateixa manera, la Mesa, oïda la Comissió de Govern Interior, 
i en els mateixos termes de dedicació indicats anteriorment, establirà 
també formules d’indemnització de cessament del mandat.

Article 14

1. Anirà a càrrec del pressupost de les Corts el pagament de les co-
titzacions de la Seguretat Social i a les mutualitats, de qualsevol tipus, 
de tots els diputats i diputades que ho sol·liciten. A aquests efectes 
s’aplicaran fins al dia anterior a la realització de les eleccions.

2. Les Corts podran realitzar amb les entitats gestores de la Segure-
tat Social els convenis necessaris per a complir el que hi ha disposat a 
l’apartat anterior i per a afiliar, en el règim que procedisca, els diputats 
i diputades que ho desitgen.

3. En el cas de funcionàries i funcionaris públics que, per dedicació 
parlamentària, estiguen en situació de serveis especials, anirà a càrrec 
del pressupost de les Corts l’abonament de les quotes de classes pas-
sives i de mutualitat.

4. La Mesa, oïda la Junta de Síndics, podrà establir un règim comple-
mentari de prestacions socials per als membres de les Corts, a càrrec 
del seu pressupost, inclosos plans de pensions.
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CAPÍTOL III
De les prerrogatives parlamentàries

Article 15

1. Els diputats i diputades gaudiran d’inviolabilitat, fins i tot després 
d’haver cessat en el seu mandat, per les opinions manifestades i els 
vots emesos en l’exercici de les seues funcions.

2. Els diputats i diputades gaudiran d’immunitat en els termes i 
l’abast que estableix l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de la Comu-
nitat Valenciana.

3. Igualment, gaudiran d’aforament en matèria de responsabilitat 
civil per actes comesos i opinions emeses en l’exercici del càrrec.

Article 16

Els drets i les prerrogatives seran efectius des del moment mateix 
en què el diputat o diputada siga proclamat electe. No obstant això, 
celebrades tres sessions plenàries sense que aquest adquirisca la ple-
nitud de la seua condició segons el que hi ha disposat en el punt 2 de 
l’article 8, no tindrà dret ni prerrogatives fins que es produïsca aquesta 
adquisició.

Article 17

El president o la presidenta de les Corts, coneguda la detenció d’un 
diputat o diputada o de qualsevol altra situació judicial o governativa 
que en poguera obstaculitzar l’exercici del mandat, adoptarà immedia-
tament les mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i les 
prerrogatives de la cambra i dels seus membres.

CAPÍTOL IV
Dels deures dels diputats i les diputades

Article 18

1. Els diputats i diputades tenen el deure d’assistir a totes les ses-
sions del Ple de les Corts i de les comissions de què formen part, com 
també d’exercir les funcions a què reglamentàriament estan obligats.
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2. Periòdicament, la Mesa de les Corts disposarà la publicació de les 
dades relatives a l’assistència dels diputats i diputades a les sessions 
ja realitzades a què fa referència el punt anterior.

Article 19

Els diputats i diputades estan obligats a observar la cortesia deguda 
i a respectar les normes establertes en aquest reglament per al bon or-
dre i la disciplina parlamentària, i a no divulgar les actuacions que, se-
gons el que hi ha disposat en aquest, puguen tindre excepcionalment 
el caràcter de secretes.

Article 20

1. Les diputades i els diputats no podran invocar o fer ús de la condi-
ció de parlamentaris per a l’exercici d’activitats mercantils, industrials 
o professionals.

2. El diputat o la diputada que s’ocupe, directament, en l’àmbit d’una 
activitat mercantil, industrial o professional, d’un afer que siga declarat 
objecte de debat en una sessió de ple o comissió, haurà, prèviament, 
de posar-ho de manifest a l’inici de la seua intervenció.

Article 211

1. Els diputats i diputades, per a adquirir-ne la condició, i també quan 
la perden o en modifiquen les circumstàncies, estaran obligats a em-
plenar les declaracions següents:

a) Declaració d’activitats.
b) Declaració dels béns patrimonials.

2. La declaració d’activitats inclourà qualsevol activitat que el decla-
rant excercisca i que, d’acord amb el que hi ha establert en la legislació 
vigent, puga constituir causa d’incompatibilitat i, en general, les que 
proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics.

3. Les declaracions hauran de presentar-se inicialment per a l’adqui-
sició plena de la condició de diputat, i, així mateix, dins dels trenta dies 

1 Vegeu “Resolució de caràcter general 3/VII, sobre declaració d’activitats i de béns patrimonials” (pàgi-
na 148) i “Acord de la Mesa de les Corts sobre el model declaració anual de renda dels diputats i de les 
diputades de les Corts” (pàgina 157).
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naturals següents a la pèrdua d’aquesta condició o de la modificació de 
les circumstàncies, i s’emplenaran per separat i conforme al model que 
aprove la Mesa de les Corts.

4. Les declaracions sobre activitats i béns s’inscriuran en el Registre 
d’Interessos, que es constituirà en les Corts sota la dependència direc-
ta del president o la presidenta i custòdia del lletrat o lletrada major. El 
contingut del registre tindrà caràcter públic, tret del que es referisca a 
béns patrimonials.

També s’inscriuran en aquest registre les resolucions del Ple en ma-
tèria d’incompatibilitats i altres dades sobre activitats dels diputats i 
diputades que siguen trameses per la Comissió d’Estatut dels Diputats 
i les Diputades i no hi consten prèviament.

Article 22

1. Els diputats i diputades hauran d’observar en tot moment les nor-
mes sobre incompatibilitats establertes per l’ordenament vigent.

2. A l’efecte de l’examen sobre incompatibilitats, es remetrà des del 
Registre d’Interessos a la Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputa-
des una còpia de les declaracions d’activitats i de les seues modifica-
cions a què es refereix l’article anterior.

3. La Comissió d’Estatut dels Diputats i les Diputades elevarà al Ple 
les propostes sobre la situació d’incompatibilitat de cada diputat en el 
termini de vint dies següents, comptats a partir de l’assumpció plena 
de la condició de diputat o diputada o de la comunicació que, obliga-
tòriament, haurà de realitzar de qualsevol alteració en la declaració 
formulada a l’efecte d’incompatibilitats.

4. Declarada i notificada la incompatibilitat, el diputat afectat tindrà 
vuit dies per a optar entre l’escó i el càrrec incompatible. Si no exercita 
l’opció en aquest termini, s’entendrà que renuncia a l’escó.


