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Votació per assentiment
La proposta anunciada per la presidència del Parlament o d’una comissió
s’accepta sense cap objecció o oposició dels diputats presents.

Votació ordinària
Permet conèixer el sentit individual del vot. És la forma més habitual de prendre
decisions. Els procediments de votació són:
 Electrònic: per mitjà d’un sistema electrònic situat a la sala on es vota.
 A mà alçada: el vot s’exerceix aixecant la mà.
 Telemàtic: exercida a distància per mitjans informàtics de telecomunicacions.

Votació pública per crida
Els diputats expressen el sentit del seu vot responent "sí", "no" o "abstenció" a
la crida de la secretaria de la Mesa.

Votació secreta
No permet saber el sentit del vot de cada diputat o diputada.
 Per mitjà de paperetes: el sentit del vot s'escriu en una papereta que es
diposita en una urna.
 Per mitjà de boles: es fan servir boles blanques i boles negres que els diputats
dipositen en una urna.
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Majoria simple
Majoria que s'assoleix amb un nombre més gran de vots a favor que de vots en
contra del total de vots emesos pels diputats.

Majoria absoluta
Majoria qualificada que estableix un quòrum d'aprovació de la meitat més un de
vots a favor amb relació al nombre de diputats d’una cambra.
 Al Parlament de Catalunya, la majoria absoluta requereix el vot favorable de 68
diputats. És necessària, entre d’altres, per:
 aprovar les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut.
 escollir el president o presidenta de la Generalitat en primera votació.

Majoria reforçada
Majoria qualificada que estableix un quòrum d'aprovació determinat.
 De 3/5 parts: al Parlament de Catalunya, aquesta majoria equival al vot
favorable de 81 diputats. És necessària perquè una comissió acordi el
nomenament d’un ponent únic en el procediment legislatiu.
 De 2/3 parts: al Parlament de Catalunya, aquesta majoria equival al vot
favorable de 90 diputats. És necessària, entre d’altres, per acordar o aprovar
que:
 les sessions d’una comissió, de la Diputació Permanent o del Ple puguin
ser secretes.
 el nomenament d’un relator únic d’un grup de treball.
 les iniciatives de reforma de l’Estatut.
 l’exclusió temporal de l’exercici de la funció parlamentària d’un diputat o
diputada.
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