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Diaris de sessions al web del Parlament
 Al portal web del Parlament, dins Activitat > Diaris de sessions trobarem les publicacions oficials del 

Ple, les comissions i la Diputació Permanent, tant actuals com històriques (excepte de les sessions 
secretes). 
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Els diaris de sessions del Ple 
estan  disponibles des del 
1983; mentre que els de la 

Diputació Permanent i de les 
comissions els podem 

consultar a partir del 1991)

En qualsevol dels tres 
casos esmentats 

trobarem, a dalt de tot, 
un desplegable per 

triar l’any

SELECCIONAR L’ANY
Si clicam a qualsevol dels tres casos esmentats (Ple, 
comissions o Diputació Permanent) per defecte 
apareixen els diaris de sessions de l’any en curs. 
Però podem seleccionar l’any que ens interessi. 



DIARIS DE SESSIONS DE COMISSIONS
Pel que fa als diaris de sessions de les 

comissions caldrà, després de triar l’any, 
seleccionar la comissió que ens 
interessi.

És important tenir en compte que, 
malgrat que hi ha comissions que són 
immutables des del 1983 (com per 
exemple la d’Assumptes Institucionals i 
Generals), n’hi ha que han desaparegut, 
d’altres que s’han creat de nou i d’altres 
que s’han agrupat o dividit. 



SELECCIONAR EL DIARI
Després de seleccionar l’any, 

triam el diari concret que volem 
consultar. El document sempre
estarà en format PDF: 



A PARTIR DEL 2015
ELS DIARIS DE
SESSIONS  SÓN 
INTERACTIUS
Ø A partir de la IX legislatura 

(des de mitjans del 2015), als 
diaris de sessions trobareu 
l’enllaç al Registre General 
d’Entrada per a cada 
assumpte tractat (webGTP).

Ø I, des d’allà, podreu accedir a 
l’expedient corresponent.  És 
possible, per tant, accedir als 
expedients tractats al Ple, a 
les comissions i a la Diputació 
Permanent, i seguir-ne la 
tramitació.



ÍNDEXS

 Per altra banda, una eina molt útil són els 
índexs dels diaris de sessions dels tres 
òrgans esmentats, que s’elaboren 
anualment. Aquests índexs són 
documents que permeten fer recerques 
de manera transversal de tot el que ha 
quedat registrat en els diaris 
corresponents: per iniciatives (projectes 
de llei, mocions, preguntes, proposicions 
no de llei, etc.), per intervinents (diputats 
i diputades, membres del Govern, alts 
càrrecs i altres intervinents) i per matèries 
(índex temàtic).



DES DELS ÍNDEXS
PODEM ACCEDIR AL
DIARI DE SESSIONS
CORRESPONENT
Ø Així mateix, des dels índexs, 

es pot anar al diari de 
sessions on es va tractar una 
determinada iniciativa, o on 
intervingué un diputat o una 
diputada, o un membre del 
Govern determinats. 

Ø Pel que fa als índexs per 
intervinents, els noms dels 
diputats, les diputades, 
membres del Govern i d’altres 
estan ordenats 
alfabèticament, i apareixen per 
aquest ordre.



ÍNDEX TEMÀTIC

Ø Finalment, es poden fer 
recerques a través de l’índex 
temàtic, que varia cada any
perquè depèn de les 
matèries dels assumptes 
tractats. 

Ø Aquest llistat també està 
ordenat alfabèticament.
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