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GUIA SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DAVANT LES CORTS 

VALENCIANES 

 

Aquesta guia té un caràcter estrictament informatiu i en tot cas la tramitació ha d’ajustar-se a les 

prescripcions de la Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa 

legislativa popular davant les Corts Valencianes (LILP), i del Reglament de les Corts Valencianes (RCV). 

 

Presentació de la iniciativa 

L’escrit de presentació s’ha d’adreçar a través del registre de les Corts Valencianes a la 

Mesa de la institució i ha de ser firmat, almenys, per tres persones majors de 16 anys i 

amb veïnatge administratiu valencià i, a més, han de reunir una de les condicions 

següents (art. 2 LILP): 

a) Tenir la nacionalitat espanyola. 

b) Tenir la ciutadania d’un estat membre de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, 

Noruega o Suïssa. 

c) Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria. 

La LILP preveu que les associacions, els agents econòmics i socials, les ONG i altres 

entitats amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre, també puguen promoure una ILP. 

L’escrit ha de sol·licitar l’admissió a tràmit de la iniciativa i contenir una argumentació de 

les raons per les quals cal que la cambra tramite la iniciativa. 

A l’escrit de presentació cal adjuntar: 

- El DNI o NIE de totes les persones que el firmen. 

- Un domicili a l’efecte de notificacions. 

- Una relació de les persones que conformen la comissió promotora de la iniciativa 

–formada per almenys tres persones–, tot indicant-ne el nom i cognoms, DNI o 

NIE i la signatura de totes elles. Així mateix, entre elles, en l’escrit s’ha de fer 

constar qui actuarà com a representant legal de la comissió. 

- El text articulat de la proposició de llei, precedit d’una exposició de motius. 

La Mesa de les Corts Valencianes admetrà a tràmit l’escrit si reuneix els requisits exigits i 

si l’objecte de la iniciativa no afecta la iniciativa pressupostària anual o matèries sobre les 

quals les Corts Valencianes no tenen competència per a legislar (art. 4 LILP). 
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Si en l’escrit de presentació hi haguera cap defecte subsanable, la Mesa atorgarà un 

termini de 15 dies hàbils perquè siga corregit per la comissió promotora. 

Si la Mesa de les Corts Valencianes no admet a tràmit la iniciativa, la comissió promotora 

pot recórrer l’acord de la Mesa davant aquest òrgan mitjançant un recurs de reposició i, 

en tot cas, també davant el Tribunal Constitucional. 

L’acord d’admissió a tràmit es publica en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes 

(BOCV), es comunica a la comissió promotora i es tramet a la Junta Electoral de la 

Comunitat Valenciana i a l’Oficina del Cens Electoral. 

 

Tramitació davant la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 

A partir d’aquest punt, la tramitació de la ILP correspon a la Junta Electoral de la 

Comunitat Valenciana. 

La Junta Electoral comunicarà, en el termini de 15 dies, la recepció de l’expedient i 

comunicarà a la comissió promotora les condicions i requisits per a encetar el procés de 

recollida de firmes. Des de la notificació d’aquesta comunicació comença a comptar el 

termini de 8 mesos per a recollir les signatures. 

Així mateix, des de la notificació d’aquesta comunicació, la comissió promotora ha de 

presentar davant la Junta Electoral els plecs de recollida de signatures per tal que siguen 

segellats i numerats, i retornats a la comissió en el termini de 7 dies. 

Per tal que la proposició de llei puga substanciar-se davant el Ple de les Corts 

Valencianes cal que li donen suport 10.000 persones en el termini de 8 mesos. Aquest 

període pot ampliar-se dos mesos més si ho sol·licita la comissió promotora a la Mesa de 

les Corts Valencianes i s’observa l’existència d’una causa degudament justificada. 

 

Recollida de signatures 

Per a la recollida de signatures només es pot fer ús dels plecs segellats i numerats per la 

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. En els plecs, cada persona que hi signe ha 

de posar, també, el seu nom i cognoms, el número de DNI o NIE i el municipi on es troba 

inscrita. 

Els plecs els poden firmar les persones a les quals l’article 2 de la Llei 10/2017 reconeix 

la facultat d’exercir la iniciativa legislativa popular davant les Corts Valencianes. En tot 

cas, persones majors de 16 anys i amb veïnatge administratiu valencià i, a més, han de 

reunir una de les condicions següents (art. 2 LILP): 
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a) Tenir la nacionalitat espanyola. 

b) Tenir la ciutadania d’un estat membre de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, 

Noruega o Suïssa. 

c) Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria. 

Les firmes han de ser autenticades per fedataris o fedatàries. Poden actuar com a tals les 

persones que segons l’ordenament jurídic tenen atribuïda aquesta funció: notaris o 

notàries i titulars de secretaries judicials o de secretaries d’ajuntaments. També ho poden 

fer persones designades a proposta de la comissió promotora i que siguen acreditades 

per la Junta Electoral. La seua funció és donar fe de l’autenticitat de les firmes recollides. 

El procés d’autenticació es regula en l’article 13 de la llei. 

 

Finalització de la recollida de signatures 

Una vegada que s’hagen assolit les 10.000 firmes, es presentaran tots els plecs a la 

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, que els enviarà a l’Oficina del Cens Electoral 

perquè constate les inscripcions censals i faça el recompte inicial de les signatures. 

A continuació, la Junta Electoral farà el recompte definitiu de les signatures en un acte 

públic i ho comunicarà a la Mesa de les Corts Valencianes. 

Si no s’aconsegueixen les 10.000 signatures o no es presenten dins del termini, la Junta 

Electoral ho comunicarà a la Mesa de les Corts Valencianes perquè, amb l’audiència 

prèvia de la comissió promotora, resolga la caducitat de l’expedient. 

 

Tramitació parlamentària 

Una vegada rebuda la comunicació de la Junta Electoral d’haver-se complit el requisit de 

les 10.000 signatures, la Mesa ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Corts 

Valencianes de la proposició de llei, i s’encetarà la tramitació de la iniciativa legislativa 

segons es preveu en l’article 128 de l’RCV i següents. Això implica que es demanarà el 

criteri del Consell respecte a la tramitació de la proposició de llei i sobre si implica 

increment de despeses o disminució d’ingressos pressupostaris per a la Generalitat.  

La intervenció de la comissió promotora en la tramitació parlamentària es preveu en 

l’article 16 de la LILP. La llei preveu la intervenció tant en el ple com en la comissió 

legislativa, en ambdós casos, amb veu però sense vot. Cal dir que la Llei 10/1994, de 19 

de desembre, de la Generalitat, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana, preveu en l’article 11 que els grups parlamentaris hi puguen sol·licitar un 
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dictamen sobre la proposició; en aquest cas, el termini de presentació d’esmenes es 

suspendrà pel temps en què s’emet aquest dictamen. 

Finalment, l’article 16.4 de la LILP preveu que si la comissió promotora considera que 

mitjançant les esmenes s’han vulnerat l’esperit o l’objectiu de la proposta, mitjançant un 

escrit signat per totes les persones que formen la comissió promotora, adreçat a la Mesa 

de les Corts Valencianes, requeriran la retirada de la proposició, i això suposarà la 

paralització immediata de la iniciativa. Així mateix, es preveu que en aquest cas el text de 

la iniciativa no es podrà utilitzar per a una iniciativa pròpia diferent. 

 

Compensació de despeses 

La comissió promotora té dret a rebre compensacions econòmiques per les despeses en 

què incorre per a dur endavant la iniciativa legislativa. Així, en el termini de tres mesos 

des que es publique en el BOCV la proposició de llei, pot sol·licitar-se a la Mesa 

l’abonament de les despeses justificades, segons preveu l’article 18 de la LILP. 

La compensació només es produirà si la ILP aconsegueix el mínim de signatures exigit 

en el termini previst per la llei. 

 

Terminis 

Els terminis es compten en dies hàbils, tret que la llei indique que són naturals 

Les iniciatives que es presenten fora dels períodes ordinaris de sessions inicien el 

còmput dels terminis el primer dia del següent període ordinari de sessions. 

Les iniciatives en tramitació no decauen quan hi haja una dissolució de les Corts 

Valencianes; altrament, es reprendran en la nova legislatura després de publicar-se la 

proposició de llei, novament en el BOCV. 

Així mateix, la comissió promotora té l’obligació de fer públic l’origen dels fons amb què 

finança la ILP, com també les entitats que li donen suport. 

 


