Elecció del president o presidenta de la
Generalitat

Març

2021

Dins dels deu dies següents a la constitució de la legislatura
La presidenta del Parlament, havent consultat els representants dels partits i grups polítics amb
representació parlamentària, proposa al Ple el candidat a la presidència de la Generalitat.

1

Inici del debat d’investidura
 Un secretari de la Mesa llegeix la resolució de la
presidenta del Parlament en què proposa el candidat
a la presidència de la Generalitat

candidat a la presidència de la
Generalitat / candidata a la
presidència de la Generalitat

 El candidat presenta el programa de govern (sense
límit de temps)

grup parlamentari

 La presidenta del Parlament pot suspendre la sessió
(durant no més de 24 h)
 Intervé un representant de cada grup parlamentari
(30 min)
 El candidat respon les intervencions dels grups,
individualment o de manera global
 Els grups tenen dret a rèplica (durant un temps igual
a l’emprat pel candidat)
 El candidat pot respondre les rèpliques dels grups,
i hi ha possibilitat de contrarèplica (5 min)

2

votació

majoria absoluta

majoria simple
president de Catalunya /
presidenta de Catalunya

Votació
Si el candidat aconsegueix
la majoria absoluta
 És investit president de la Generalitat

Si el candidat no aconsegueix
la majoria absoluta
 El mateix candidat es pot sotmetre a un segon debat i a
una segona votació al cap de dos dies

 El president de la Generalitat és nomenat pel
rei, a proposta de la presidenta del Parlament

 Si el candidat aconsegueix la majoria simple

 El nomenament es publica en el DOGC i té
efectes a partir de la presa de possessió, que
ha de tenir lloc en el termini de cinc dies

 Si el candidat no aconsegueix majoria, es tramita una
nova proposta de candidat o candidata, fins a dos mesos
des de la primera votació
 Si han transcorregut dos mesos des de la primera
votació i no s’ha elegit president o presidenta, la
legislatura queda dissolta i es convoquen eleccions
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