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TÍTOL I. NORMES DE CARÀCTER GENERAL

Art. 1. El present Reglament, en compliment d’allò que estableixen els Esta-

tuts del Partit, té per objecte regular l’elecció dels candidats i les candidates 

a càrrecs públics del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Aquest Reglament és una norma d’aplicació directa i d’obligat compliment 

en tots els àmbits orgànics del PSC.

Art.2. L’elaboració de les candidatures en els diversos processos electorals 

es basarà en els principis següents:

a) L’opció decidida per la igualtat efectiva de dones i homes per acce-

dir als càrrecs pú-blics que depenguin del Partit, per a la qual cosa 

s’adoptarà el principi de democràcia paritària.

b) Els principis que recull el Codi Ètic i la Carta de Conducta del Partit 

que regulen els comportaments públics dels afiliats i afiliades.

c) La representativitat i la projecció social dels candidats i les candi-

dates.

d) Per garantir en el temps el projecte socialista es garantirà la presèn-

cia de joves menors de 35 anys a les candidatures, seguint la fórmula 

2/10 a les llistes electorals, sent re-comanable en els municipis de 

menys de 20.000 habitants.

e) L’atenció a les necessitats específiques dels Grups Parlamentaris i 

Municipals que as-segurin la selecció dels companys i companyes més 

capacitades.

f) La incorporació de persones independents que compleixin els requi-

sits i siguin propo-sades per mitjà dels procediments previstos en 

aquest Reglament.

g) La renovació periòdica i gradual en l’exercici de les responsabilitats 

públiques.

Art. 3. Totes les persones militants inscrites en el cens del Partit i que esti-

guin al corrent de pagament tant de la quota de militants com de les apor-

tacions de càrrec públic, en el cas que hagin exercit aquesta responsabi-

litat, són electors i electores, i són elegibles en els processos d’elecció de 

candidats i candidates a càrrecs públics, d’acord amb el previst als Estatuts 

i al present Reglament, sempre i quan no estigui suspesa la seva afiliació. 

Igualment són electors  i són elegibles, els i les simpatitzants del Partit en 

els casos previstos en el present Reglament.

Els candidats i les  candidates hauran de reunir les condicions d’elegibles 

d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

La votació dels i les militants i la dels i les simpatitzants a la jornada electo-

ral, en el cas de tenir dret a vot, es realitzarà en urnes diferenciades.

El dret a vot s’exerceix personalment pels electors i les electores.

Art. 4. El cens electoral del Partit es composa del cens d’afiliats i afiliades. 

No és possible la inscripció duplicada en els cens de militants i en el cens de 

simpatitzants. En els processos d’elecció de candidats i candidates a càrrecs 

públics es farà servir el cens conformat per la Secretaria d’Organització del 

Partit, amb la data que fixi l’òrgan que els convoqui. Es donarà compte al 

Consell Nacional de la seva configuració numèrica i territorial.

Art. 5. Per proposar candidatures en qualsevol dels procediments regulats 

en aquest Regla-ment caldrà la prèvia acceptació de formar-ne part dels 

candidats i de les candidates que s’hi  presentin. 

Aquestes persones hauran d’estar al corrent de les seves obligacions eco-

nòmiques amb el Partit, especialment en les previstes en els Reglaments de 

règim econòmic de càrrecs públics electes i no electes del Partit.

Art. 6. Els processos de selecció de candidats i candidates es desenvolu-

paran, d’acord amb les facultats que els assigna el present Reglament, pels 

òrgans següents:

1. La Comissió Executiva del Partit.

2. La Comissió Electoral del Consell Nacional.
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Art. 7. La participació de la Comissió Executiva del Partit en el procés 

d’elecció de candidats i candidates a càrrecs públics consistirà en:

a) Fixar el calendari electoral intern.

b) Participar en la Comissió Electoral, d’acord amb allò que preveuen els 

Estatuts, i en el procés electoral, per mitjà de les competències de la 

Secretaria d’Organització del Par-tit.

c) Proposar candidatures en els casos previstos en el present Regla-

ment.

d) Informar, per iniciativa pròpia o de la Comissió Electoral, de les ca-

racterístiques específiques dels càrrecs a elegir i de les necessitats 

polítiques en relació als mateixos. També sobre els candidats i les 

candidates que hagin ocupat càrrecs públics.

Art. 8. El Consell Nacional constituirà, d’acord amb el previst als Estatuts, la 

Comissió Electoral del Consell Nacional. Les seves funcions consistiran en:

a) Proposar candidats i candidates a càrrecs electes en els casos en què 

així s’estableixi al present Reglament.

b) Informar sobre les candidatures presentades per les organitzacions 

del Partit per ser ratificades pel Consell Nacional.

c) Impulsar el compliment estricte d’allò que estableixen els Estatuts i 

Reglaments del Partit pel que fa referència a la confecció, votació i 

ratificació de candidatures a càrrecs electes.

d) Dictar resolucions quan hi hagi pràctiques encaminades a desvirtuar 

el resultat d’un procés d’elecció de candidats i candidates.

TÍTOL II. ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

CAPÍTOL I. 

DE L’ELECCIÓ DEL CANDIDAT O CANDIDATA SOCIALISTA A LA PRESIDÈN-

CIA DE LA GENERALITAT.

Art. 9. El candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat, 

serà el cap de llista electoral de la circumscripció de Barcelona.

Art. 10. En compliment d’allò que diuen  els Estatuts, el candidat o candida-

ta socialista a la presidència de la Generalitat serà elegit o elegida mitjan-

çant unes eleccions primàries dels afiliats i afiliades al Partit dels Socialistes 

de Catalunya.

Art. 11. De la convocatòria i data de les eleccions primàries.

La convocatòria i la fixació de la data de celebració de les eleccions primà-

ries correspondrà a la Mesa del Consell Nacional, una vegada escoltada la 

Comissió Executiva del Partit, que serà l’encarregada d’elaborar el calendari 

i concretar els procediments previstos en aquest Regla-ment. La data serà 

fixada amb una antelació mínima de 30 dies abans de la convocatòria de 

les eleccions, en cas d’avançament electoral es convocaran amb el temps 

necessari per orga-nitzar el procés amb totes les garanties.

En cas de convocatòria anticipada d’eleccions, la Mesa del Consell Nacional 

d’acord amb la Comissió Executiva del Partit decidirà si el procés d’elecció 

del candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat de Ca-

talunya es farà per un procés de primàries circumscrit als afiliats  i a les afili-

ades o bé a través d’una votació secreta dels membres del Consell Nacional.

Art. 12. Designació del candidat o candidata socialista.

L’elecció de candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat 

es produirà en una única volta. Serà designat candidat o candidata del PSC 

a la presidència de la Generalitat aquella persona que hagi obtingut el major 
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nombre de vots un cop escrutades totes les meses i sumats els resultats 

obtinguts a cada una d’elles.

Art. 13. Candidatures.

Podran participar com a aspirants a candidats o candidates al procés d’elec-

ció del candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat, 

totes les persones militants que tinguin reconeguts els seus drets polítics 

com a militant i presentin davant de l’Autoritat Electoral om-plert i signat 

el document d’aspirant a candidat o candidata acompanyat de l’aval de 150 

mili-tants del PSC segons el cens tancat a les 0 hores del dia de la convo-

catòria.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’aspirants a candidats o candida-

tes i l’Autoritat Electoral certifiqui que dos o més aspirants compleixen els 

requisits, els proclamarà com a precandidats/tes.

Podran participar en el procés d’eleccions primàries per designar el/la can-

didat/a socialista a la presidència a la Generalitat de Catalunya aquells pre-

candidats/res proclamats/des per l’Autoritat Electoral que obtinguin l’aval 

entre un 5% (mínim) i un 10% (màxim) dels militants del Partit segons el 

cens tancat a les 0 hores del dia de la convocatòria. Tant en el procés de 

pro-clamació d’aspirant com en el de precandidat/a, no serà possible avalar 

més d’un/a candidat o candidata.

En el cas que només l’Autoritat Electoral proclami un o una aspirant, aques-

t/a serà proclamat candidat o candidata socialista a la presidència de la 

Generalitat pel Consell Nacional.

Els precandidats i les precandidates presentaran davant l’Autoritat Electo-

ral, juntament amb els avals reunits, una memòria explicativa de les fonts 

de finançament de la seva campanya, amb expressió detallada del pressu-

post que en cap cas podrà ser superior als criteris econòmics establerts 

per la Comissió Organitzadora de les eleccions primàries. La no presentació 

d’aquesta documentació podrà invalidar la candidatura si així ho resol l’Au-

toritat Electoral.

Les candidatures afectades podran recórrer aquesta resolució davant l’Au-

toritat Electoral en un termini màxim de 24 hores, la qual haurà de resoldre 

el recurs dins les 24 hores següents; aquesta resolució serà inapel·lable. La 

presentació d’aquest recurs en cap cas paralitzarà el procés electoral que 

començarà en la data establerta per la Comissió Executiva del Partit en el 

moment de la convocatòria.

Els precandidats i les precandidates, a més de comptar amb els avals neces-

saris, hauran de subscriure la següent declaració pública: “Em comprometo 

a fer una campanya austera inspi-rada en els ideals democràtics i socialistes, 

a respectar els meus contrincants en aquest procés de primàries i la història 

i l’organització del PSC, a participar en els debats entre candidats que s’es-

tableixin, a acceptar el resultat proclamat per l’Autoritat Electoral, i a partici-

par activament en la campanya electoral del candidat o candidata que sigui 

elegit o elegida a través del procés de primàries. Si guanyo, em comprometo 

a enriquir i respectar el programa electoral que aprovi el Partit”.

A partir de la proclamació de les candidatures per part de l’Autoritat Electo-

ral, els candidats i les candidates que ostentin responsabilitats orgàniques 

en el Partit quedaran suspesos en les seves funcions fins a la celebració de 

les eleccions primàries.

Una vegada proclamats, els candidats i candidates en el procés d’eleccions 

primàries rebran suport equitatiu de l’organització, que serà garantit per la 

Comissió Organitzadora de les elec-cions primàries i se’ls facilitarà mecanis-

mes per fer arribar la seva proposta als militants i sim-patitzants del PSC.

Art. 14. Sobre el cens del PSC

La Comissió Organitzadora de les eleccions primàries només facilitarà l’ac-

cés al cens del cos electoral d’aquestes eleccions en la seva seu central, on 

habilitarà espais a cadascuna de les candidatures.

L’accés al cens del cos electoral només es realitzarà a aquells aspirants que 

l’Autoritat Electo-ral proclami com a precandidats i precandidates.

El mal ús del cens per qualsevol equip de campanya de les candidatures i 
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que sigui ratificat per l’Autoritat Electoral donarà pas a l’expulsió d’aquesta 

candidatura del procés de primàries per a l’elecció del candidat o candidata 

socialista a la presidència de la Generalitat.

Art. 15. Electors i electores

Podran participar com a electors i electores en el procés de primàries:

1. Els i les militants que no tinguin afectats els seus drets polítics.

2. Els i les simpatitzants que manifestin la seva voluntat de participar en 

el procés de pri-màries.

El cens vàlid de militants serà aquell que es tancarà a les 00h del dia de la 

convocatòria de les eleccions primàries.

Per configurar el cens de simpatitzants, s’habilitarà un termini de 15 dies on 

els i les simpatit-zants hauran de manifestar la seva voluntat de participar 

en el procés de primàries. Aquest termini s’iniciarà el mateix dia de la con-

vocatòria de les eleccions primàries.

A efectes de comprovar la identitat dels electors i electores i per tal de 

prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada, serà impres-

cindible la presentació de l’original del Document Nacional d’Identitat, del 

Passaport o del NIE. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les 

dades personals.

Art. 16. Col·legis electorals

En el procés de primàries es podrà votar de forma presencial en qualsevol 

de les meses habili-tades a tal efecte a tot Catalunya i utilitzant les papere-

tes oficials.

Es podrà exercir el vot telemàtic, sempre que garanteixi la no duplicitat del 

vot i el seu caràcter secret, i així ho acordi l’Autoritat Electoral. S’haurà d’ha-

bilitar un termini per a la sol·licitud de vot telemàtic, no superior als set dies.

Les meses electorals estaran ubicades a locals públics accessibles i cone-

guts, així com a les seus del Partit.

La Comissió Organitzadora de les eleccions primàries establirà la ubicació 

dels col·legis electorals, els farà públics com a mínim a la web oficial de les 

primàries i els comunicarà als/a les candidats i les candidates en el moment 

de la seva proclamació per l’Autoritat Electoral.

De la mateixa manera,  la Comissió Organitzadora de les eleccions primàries 

establirà l’horari de votació que podrà ser variable en funció de la realitat 

territorial i organitzativa del Partit al territori.

Art. 17. Meses electorals.

Cada Mesa electoral comptarà amb un president o presidenta i dos vocals i 

els/les seus/seves suplents, que seran designats per les organitzacions ter-

ritorials amb un mínim de 96 hores abans d’iniciar-se les votacions. Les 

candidatures proclamades podran nomenar un interventor o interventora 

per Mesa electoral i fins un màxim de dos/dues apoderats o apoderades per 

col·legi electoral fins a les 72 hores anteriors a l’inici de la votació davant de 

la Comissió Orga-nitzadora de les eleccions primàries, hauran de fer constar 

el DNI, NIE o passaport, el nom i cognoms de les persones proposades i el 

col·legi on exerciran les seves funcions. Els interventors i interventores, que 

hauran d’estar inclosos/es al cens electoral, només podran exercir les seves 

funcions en el col·legi on han estat nomenats.

La votació serà en urna. El president o la presidenta de la Mesa Electoral ga-

rantirà el secret del vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de 

votació; aquest dret a la privacitat, però, no obligarà els col·legis electorals 

a disposar de cabines, però sí d’espais de privacitat.

La Comissió Organitzadora de les eleccions primàries confeccionarà les pa-

peretes de votació, que hauran de ser d’igual  mida  i gramatge per a totes 

les candidatures i el vot en blanc i vet-llarà a fi que totes les meses electo-

rals en disposin de la quantitat suficient.

Art. 18. Escrutini i proclamació de resultats.

El recompte dels vots emesos serà manual i responsabilitat dels membres de 
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cada mesa elec-toral. El resultat de l’escrutini serà comunicat als serveis infor-

màtics de les primàries mitjançant el sistema electrònic que hagi establert la 

Comissió Organitzadora de les eleccions primàries; els presidents i les presi-

dentes de les meses electorals enviaran telemàticament els resultats i les actes 

aniran validades per la signatura electrònica de tres dels seus membres.

La persona responsable dels serveis informàtics de les primàries, amb el 

vist i plau del respon-sable designat per la Comissió Organitzadora de les 

eleccions primàries, certificarà els resultats i els traslladarà al president o 

presidenta de l’Autoritat Electoral,  que els farà públics i els proclamarà pro-

visionalment. Els resultats provisionals seran fets públics a la web oficial de 

les eleccions primàries després de la seva proclamació.

La Comissió Organitzadora de les eleccions primàries habilitarà un espai, a 

la seu central del Partit per a cadascuna de les candidatures presentades 

perquè puguin fer el seguiment de l’escrutini.

Les reclamacions a la proclamació provisional dels resultat s’hauran de fer 

per escrit dirigit  l’Autoritat Electoral i en un termini màxim de 24 hores a 

partir de la proclamació provisional. L’Autoritat Electoral haurà de resol-

dre els recursos dins les 24 hores posteriors a la seva pre-sentació. Contra 

aquesta resolució no cabran més recursos.

Transcorregut el termini sense haver-se presentat cap reclamació o una ve-

gada hagin estat resoltes les reclamacions presentades, l’Autoritat Electoral 

procedirà a la proclamació definida i ferma dels resultats. Els resultats defi-

nitius seran fets públics al web oficial de les eleccions primàries després de 

la seva proclamació.

Art. 19. Autoritat Electoral

L’Autoritat Electoral estarà formada per 5 membres: el president o presi-

denta de la Mesa del Consell Nacional, que actuarà com a president presi-

denta de l’Autoritat Electoral, quatre vocals que seran el president o la 

presidenta de la Comissió de Garanties del Partit, el president o presidenta 

de la Comissió d’Ètica i Registre, el president o presidenta de la Comissió de 

Re-glaments i Organització del Consell Nacional i el secretari o secretària de 

la Comissió de Ga-ranties del Partit que actuarà com a secretari o secretària 

de l’Autoritat Electoral.

L’Autoritat Electoral aplicarà el present Reglament, interpretant-lo i de-

senvolupant-lo a pròpia iniciativa o a petició dels òrgans del Partit i dels 

candidats i candidates que concorrin al procés d’eleccions primàries, que 

designaran un o una representant davant de l’Autoritat Electoral un cop 

convocades les eleccions primàries.

L’Autoritat Electoral exercirà, de forma imparcial, la supervisió del procés 

i de la neutralitat dels òrgans del Partit, i resoldrà les possibles queixes o 

impugnacions dels precandidats o precan-didatures primer i dels candidats 

o candidates després de la proclamació, en relació als avals, al desenvolupa-

ment del procés de primàries i al recompte dels resultats.

Art. 20. La Comissió Organitzadora

La Comissió Organitzadora estarà coordinada per la persona responsable 

de la Secretaria d’Organització del Partit, que serà la màxim responsable 

del dispositiu electoral que ha de permetre el desenvolupament de les elec-

cions primàries, promovent la màxima participació amb la total garantia de 

neutralitat i transparència. Sota la seva coordinació actuaran també, amb 

els mateixos criteris, totes les organitzacions del Partit, que formaran part 

d’aquest dispositiu electoral.

La Comissió Organitzadora estarà formada per l’equip de la Secretaria d’Or-

ganització del Partit, el coordinador o la coordinadora de comunicació del 

Partit, el o la responsable economicofi-nancer del Partit i el o la responsable 

del departament de sistemes del Partit. A aquesta Comis-sió Organitzadora, 

s’afegirà un/a representant de cada candidatura que s’hagi proclamat a les 

eleccions primàries.

El Partit encoratjarà les seves organitzacions a implicar activament el con-

junt dels militants del Partit i promoure la inscripció dels i les simpatitzants 

en el procés de primàries.
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Tots els càrrecs del Partit, tant orgànics com institucionals, estaran obligats 

a participar el dia de les eleccions desenvolupant les funcions que la comis-

sió executiva de la seva organització territorial els encomani.

La Secretaria d’Organització del Partit es responsabilitzarà de la guarda i 

custòdia de la docu-mentació del procés, tant digital com escrita, d’acord 

amb les previsions de la Llei de Protecció de Dades.

CAPÍTOL II.

DE L’ELECCIÓ DEL CANDIDAT O CANDIDATA A CAP DE LLISTA SOCIALISTA 

A LES CIRCUMSCRIPCIONS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA A LES ELEC-

CIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Art. 21. En compliment dels Estatuts del Partit, els i les caps de llista del 

PSC de les circums-cripcions de Girona, Lleida i Tarragona seran elegits/des 

mitjançant un procés de primàries de militants i simpatitzants.

Art. 22. En el cas de la circumscripció de Tarragona es farà sempre a les 

federacions de Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona conjuntament.

Art. 23. De la convocatòria i data de les eleccions primàries

La convocatòria i la fixació de la data de celebració de les primàries corres-

pondrà a la Mesa del Consell Nacional, una vegada escoltada la Comissió 

Executiva del Partit, que serà l’encarregada d’elaborar el calendari. La cele-

bració de les primàries a candidat o candidata a cap de llista de les circums-

cripcions de Girona, Lleida i Tarragona no serà mai coincident en cap cas 

amb el procés d’elecció de candidat o candidata socialista a la presidència 

de la Generalitat i sinó posterior a aquesta.

La resta de la convocatòria seguirà les mateixes regulacions que l’art. 11 del 

present reglament.

Art. 24. Designació del candidat o candidata socialista.

Seguirà el mateix procediment que estipula l’article 12 del present reglament.

Art. 25. Candidatures

Podran participar com a aspirants a candidats o candidates al procés d’elec-

ció del cap o de la cap de llista socialista de les circumscripcions de Girona, 

Lleida i Tarragona, totes les persones militants de les respectives federaci-

ons que tinguin reconeguts els seus drets polítics com a militant i presentin 

davant de la seva respectiva Autoritat Electoral omplert o signat el docu-

ment d’aspirant a candidat o candidata acompanyat de l’aval de l’1% de la 

militància del PSC de les corresponents federacions segons el cens tancat a 

les 0 hores del dia de la convocatòria.

La resta del procediment per ser proclamat o proclamada candidat o can-

didat a cap de llista, serà el que ve definit a l’article 13 d’aquest reglament.

Art, 26. Sobre el cens, els electors i electores, els col·legis electorals, les 

Meses electorals i l’escrutini i proclamació dels resultats.

Tots aquests processos seguiran aquella regulació que figura en els articles 

14, 15, 16, 17 i 18 del present reglament.

Art. 27. Autoritat Electoral.

L’Autoritat Electoral dels processos d’elecció dels o les caps de llista de la 

resta de circumscripcions de Catalunya, seran respectivament les meses del 

Consell de Federació assistides sempre per l’Autoritat Electoral general.

La resta de regulació de l’Autoritat Electoral serà allò disposat a l’article 19 

del present regla-ment.

Art. 28. La Comissió Organitzadora.

La Comissió Organitzadora dels processos d’elecció dels o les caps de llista 

de la resta de circumscripcions de Catalunya, estaran formades per: la per-

sona responsable de la Secretaria d’Organització de la federació i 4 mem-

bres triats de les organitzacions del Partit dels respectius territoris. Serà as-

sistida sempre per la Comissió Organitzadora de les primàries per a l’elecció 

del candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat.
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La resta de funcions de la Comissió Organitzadora són aquelles que figura 

a l’article 20.

CAPÍTOL III. 

DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES A CONFORMAR LA CANDIDATURA 

DE LES DIFERENTS CIRCUMSCRIPCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Art. 29. Les Agrupacions, en sessió convocada amb suficient antelació, 

elaboraran propostes de candidats i candidates per a la seva presentació 

al Consell de Federació. Les propostes que podran ser formulades per la 

Comissió Executiva Local o per un 10% de militants presents a l’Assem-

blea podran incloure candidats  i candidates de la pròpia Federació i tam-

bé d’altres Federacions de la mateixa circumscripció electoral. A tal efecte, 

s’elaborarà una relació orde-nada alfabèticament amb el resultat obtingut, 

amb indicació de les raons que justifiquen la presentació de cada candidat 

o candidata o del conjunt de la llista. El número total de candidats i candi-

dates proposades no podrà ser inferior al 20% dels candidats i candidates 

de la circumscripció ni superior al 100% d’aquesta xifra. S’aixecarà acta de 

la decisió de l’Assemblea, amb el contingut de la proposta i el número de 

militants presents.

Art. 30. Els Consells de Federació, en sessió convocada a l’efecte i a partir 

de les propostes de les Agrupacions elaboraran propostes de candidats i 

candidates per a llur presentació al Consell Nacional. Els Consells de Fede-

ració, en funció de la seva realitat, es dotaran dels mecanismes necessaris 

que es comunicaran a la Secretaria d’Organització del Partit per confecci-

onar aquestes propostes, bé elegint una Comissió de Llistes de Federació 

o bé exercitant aquestes funcions la Comissió Executiva de Federació. Les 

propostes dels Consells de Federació podran incloure candidats i candidates 

de la mateixa Federació i d’altres Federacions de la mateixa circumscripció, 

ordenats alfabèticament. 

Les federacions de la circumscripció de Barcelona no podran proposar can-

didats i candidates en un número superior al 50% ni inferior al 20% dels 

candidats i de les candidates de la provín-cia de Barcelona. En el cas de les 

Federacions de Comarques Gironines i de Comarques de Lleida, Pirineu i 

Aran hauran de proposar una candidatura complerta per a la seva apro-

vació al Consell Nacional. En el cas de la circumscripció de Tarragona les 

federacions de Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona no podran proposar 

candidats i candidates en un número supe-rior al 50% dels candidats i de 

les candidates d’aquesta circumscripció.

Art. 31. La Comissió Electoral del Consell Nacional utilitzarà per als seus 

treballs les propostes elaborades per les diferents Federacions. També po-

drà formular les consultes que estimi opor-tunes als membres del Consell 

Nacional, Comissió Executiva del Partit, Comissions Executives de Federació 

i direcció del Grup Parlamentari del Parlament de Catalunya. També tindrà 

en compte els candidats i les candidates proposades per les Comissions Sec-

torials d’acord amb les previsions dels Estatuts. La Comissió Electoral del 

Consell Nacional establirà les normes necessàries per al seu correcte funci-

onament. Així mateix,  la Comissió Electoral del Consell Nacional escoltarà 

al o  la cap de llista que hagi resultat elegit o elegida pel procediment previst 

en aquest Reglament.

Art. 32. La Comissió Electoral del Consell Nacional, amb la participació del 

candidat o la candi-data socialista a la presidència de la Generalitat, for-

mularà al Consell Nacional, en sessió con-vocada a l’efecte, una proposta 

ordenada de la llista per a cadascuna de les circumscripcions electorals. 

El dictamen de la Comissió Electoral del Consell Nacional podrà incloure, 

raonant-ho, noms de candidats i candidates no proposades pels Consell de 

Federació, afiliats i afiliades o no, del Partit.

Art. 33. Un cop formulades les propostes de la Comissió Electoral del 

Consell Nacional s’obrirà un debat, d’acord amb allò que estableix el Regla-

ment del Consell Nacional, i a continuació es procedirà a la votació de ca-

dascuna de les llistes proposades, sense que procedeixi cap altra votació 

que no sigui la d’acceptació o no de la proposta de la Comissió Electoral. A 
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petició escrita d’un mínim del 25% de signatures de consellers i les conse-

lleres amb dret a vot. Totes o algunes de les votacions anteriors podran ser 

secretes. En el cas que alguna de les llistes proposades no fos acceptada 

per majoria simple dels vots emesos, la Comissió Electoral haurà d’elabo-

rar una segona proposta per a la llista no aprovada, escoltat el o la cap de 

llista que hagi resultat elegit o elegida pel procediment previst en aquest 

Reglament, que es sotmetrà a votació en un termini màxim de dues hores 

després de la primera votació. Si en aquesta segona votació alguna de les 

llistes tampoc fos aprovada pel Consell Nacional, aquest haurà de decidir 

per votació entre donar un nou mandat a la Comissió Electoral, obrir un 

termini de presentació de nova llista per part del 25% de membres amb 

vot del Consell Nacional, o qualsevol altre procediment que el Consell de-

termini.

TÍTOL III. ELECCIONS A CORTS GENERALS.

CAPÍTOL I. 

DE L’ELECCIÓ DEL CANDIDAT O LA CANDIDATA DEL PSC A LES ELECCIONS 

GENERALS. 

Art. 34. El  candidat o la candidata del PSC a les eleccions generals, serà el 

o la cap de llista electoral de la circumscripció de Barcelona.

Art. 35. En compliment d’allò que diuen els Estatuts, el candidat o candi-

data del PSC a les eleccions general serà escollit mitjançant unes eleccions 

primàries dels afiliats i afiliades al Partit dels Socialistes de Catalunya.

Art. 36. El procés de primàries per a l’elecció del candidat o candidata del 

PSC a les eleccions generals, seguirà el mateix procediment que el procés 

d’elecció del candidat o candidata socialista a la presidència de la Generali-

tat que ve regulat en els articles: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 del present 

reglament.

CAPÍTOL II. 

DE L’ELECCIÓ DEL CANDIDAT O CANDIDAT A CAP DE LLISTA SOCIALISTA A 

LES CIRCUMSCRIPCIONS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA A LES ELECCI-

ONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS.

Art. 37. En compliment dels Estatuts del Partit, els i les caps de llista del 

PSC de les circums-cripcions de Girona, Lleida i Tarragona seran escollits o 

escollides mitjançant un procés de primàries de militants i simpatitzants.

Art. 38. El procés de primàries per a l’elecció dels i les caps de llista del 

PSC de les circums-cripcions de Girona, Lleida i Tarragona, seguirà el ma-

teix procediment que ve regulat en els articles: 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 del 

present reglament.

CAPÍTOL III. 

DELS CANDIDATS I CANDIDATES A DIPUTATS O DIPUTADES A LES CORTS 

GENERALS.

Art. 30. El procediment per a la confecció de les candidatures al Congrés 

dels Diputats, segueix el mateix procediment que ve regulat en els articles: 

29, 30, 31, 32 i 33 del present reglament.

CAPíTOL IV. 

DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES A SENADORS O SENADORES A LES 

CORTS GENERALS.

Art. 40. El procediment de proposta de candidats i les candidates per part 

de les Agrupacions i Federacions serà equivalent a aquell que s’ha de seguir 

en el cas dels  candidats i candidates a diputats i diputades a les Corts Ge-

nerals amb les següents variants:

1. Les Agrupacions podran presentar als respectius Consells de Federació 

propostes que inclouran fins a un màxim de cinc candidats i candidates.
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2. Els Consells de Federació podran presentar propostes que inclouran un 

mínim de dos i un màxim de set candidats o candidates.

Art. 41. La Comissió Electoral del Consell Nacional s’encarregarà també 

d’elaborar i proposar al Consell Nacional els candidats i candidates al Senat 

així com els i les respectius suplents per a cadascuna de les quatre circums-

cripcions, seguint els tràmits de presentació i votació descrits per a l’elecció 

de candidats i candidates a diputats i diputades a les Corts Generals.

TÍTOL IV. ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU.

CAPÍTOL I. 

DE L’ELECCIÓ DEL O LA CAP DE LLISTA DEL PSC A LES ELECCIONS AL 

PARLAMENT EUROPEU.

Art. 42. En compliment d’allò que diuen  els Estatuts, el o la cap de llista del 

PSC a les elecci-ons al Parlament Europeu serà escollit o escollida mitjan-

çant unes eleccions primàries dels afiliats i afiliades al Partit dels Socialistes 

de Catalunya.

Art. 43. El procés de primàries per a l’elecció del o la cap de llista del PSC 

a les eleccions al Parlament Europeu, seguirà el mateix procediment que el 

procés d’elecció del candidat o can-didata socialista a la presidència de la 

Generalitat que ve regulat en els articles: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 del 

present reglament.

CAPÍTOL II. 

DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES A DIPUTATS I DIPUTADES AL PAR-

LA-MENT EUROPEU.

Art. 44. El procediment de proposta de candidats i candidates per part de 

les Agrupacions i Federacions serà equivalent a aquell que s’ha de seguir en 

el cas de candidats i candidates a diputats o diputades i senadors o senado-

res amb les següents variants:

1. Les Agrupacions podran presentar als respectius Consells de Federa-

ció propostes que incloguin fins a un màxim de cinc candidats i candi-

dates.

2. Els Consells de Federació podran presentar propostes que inclouran 

un mínim de tres i un màxim de set candidats i candidates.

Art. 45. La Comissió Electoral del Consell Nacional s’encarregarà també 

d’elaborar i proposar al Consell Nacional, escoltada la Comissió Executiva 

del Partit, els candidats i les candidates a diputats o diputades al Parlament 

Europeu seguint el mateix procediment que per una l’elecció de candidats i  

candidates a diputats o diputades a les Corts Generals.

 

TÍTOL V. ELECCIONS LOCALS

CAPÍTOL I. 

DISPOSICIONS GENERALS.

Art. 46. En compliment dels Estatuts,  els candidats i candidates a alcaldes 

i alcaldesses de municipis de més de 50.000 habitants seran escollits/des 

per procés de primàries entre els afiliats i afiliades al Partit.

Art. 47. Correspon a la Comissió Executiva del Partit fixar amb prou antela-

ció el calendari d’elecció de candidats i candidates a alcaldes i  alcaldesses 

amb caràcter general, que podrà organitzar-se en diverses convocatòries. 

En casos determinats en què les circumstàncies polí-tiques ho aconsellin, i a 

proposta de les Comissions Executives de Federació, aquesta elecció podrà 

avançar-se amb caràcter excepcional.

CAPÍTOL II. 

DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Art. 48. En el cas de la ciutat de Barcelona, per les seves especials carac-
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terístiques demogràfi-ques i socials com a capital de Catalunya, correspon 

al Consell de Federació de Barcelona l’elaboració del seu propi reglament 

d’eleccions del candidat o de la candidata a alcalde o alcaldessa de la ciutat, 

sempre dins del marc estatutari del Partit.

CAPÍTOL III. 

DE MUNICIPIS DE MÉS DE 50.000 HABITANTS.

Art. 49. La designació de candidats i candidates a alcalde o alcaldessa de 

poblacions de més de 50.000 habitants es realitzarà mitjançant un procés 

de primàries entre els afiliats i les afilia-des del Partit.

Art. 50. Cada Federació tindrà la seva Autoritat Electoral, que estarà for-

mada per la Mesa del Consell de Federació que serà assistida per l’Autoritat 

Electoral del Partit i tindrà com a funci-ons les estipulades a l’art. 19 del 

present reglament.

Art. 51. Cada Federació crearà una Comissió Organitzadora de les primàri-

es, que estarà for-mada per la persona responsable de la Secretaria d’Or-

ganització de la Federació, per la perso-na responsable de la Secretaria de 

Política Municipal de la Federació, de les persones respon-sables de la Se-

cretaria d’Organització i de Política Municipal de les agrupacions locals i un 

o una representant de les candidatures, dels municipis corresponents que 

serà assistida per l’Autoritat Electoral del Partit i tindrà com a funcions les 

estipulades a l’art. 20.

Art. 52. Podran participar com a candidats o candidates en el procés de 

primàries aquells i aquelles militants que:

a) Tinguin reconeguts els seus drets polítics.

b) Obtinguin l’aval d’almenys el 25% dels i les militants del Partit, se-

gons els cens tancat a les 0 hores del dia de la convocatòria. Cada 

militant únicament podrà avalar un candi-dat o una candidata.

c) En aquelles ciutats amb alcalde o alcaldessa socialista que optin a la 

reelecció, aquests necessitaran obtenir l’aval d’almenys el 25% dels 

i les militants de l’agrupació, segons els cens tancat a les 0 hores del 

dia de la convocatòria. Qui vulgui presentar-se davant d’un alcalde 

o un alcaldessa que opti a la reelecció haurà d’obtenir l’aval com de 

com a mínim un 40% dels i les militants de l’agrupació, segons els 

cens tancat a les 0 hores del dia de la convocatòria.

Els avals hauran de ser lliurats a l’Autoritat Electoral de la Federació.

Art. 53. En cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, 

existís només un can-didat o una candidata, serà proclamat candidat o can-

didata a alcalde o alcaldessa per una assemblea d’agrupació.

Art. 54. L’Autoritat Electoral, a través de la Comissió Organitzadora, serà la 

màxima responsa-ble del dispositiu electoral que ha de permetre el desen-

volupament de les eleccions primàries, promovent la màxima participació 

amb total garantia de neutralitat i transparència.

Art. 55. Si l’Autoritat Electoral proclama més d’un candidat/a, els candidats 

i les candidates en el procés de primàries rebran un suport equitatiu per 

part de l’estructura de l’agrupació i la federació del Partit. Així mateix, se’ls 

facilitaran mecanismes per fer arribar la seva proposta als afilats i les afili-

ades de l’agrupació local.

Els candidats i les candidates hauran de mantenir en les seves activitats 

d’informació un com-portament adequat amb els principis que inspiren el 

Partit. No podran realitzar manifestacions que suposin la desqualificació o 

el menysteniment d’altres candidats o candidates, ni de cap afiliat al Partit.

Art. 56. Sobre l’ús del cens, dels electors i electores, dels centres de vo-

tació, de les Meses electorals i de l’escrutini i proclamació del candidat o 

candidata, seguiran el mateix procediment que les primàries per a l’elecció 

del candidat o de la candidata socialista a la presidència de la Generalitat, 
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aplicada a la seva realitat territorial i que bé regulat en els articles: 14, 15, 16, 

17 i 18 del present reglament.

CAPITOL IV. 

DE MUNICIPIS DE MENYS DE 50.000 HABITANTS

Art. 57. Els municipis de menys de 50.000 habitants designaran el seu can-

didat o la seva can-didata a alcalde o alcaldessa mitjançant el vot dels i les 

militants presents en una Assemblea d’Agrupació Extraordinària convocada 

a tal efecte, dins del calendari marcat per la Comissió Executiva del Partit.

Art. 58. A proposta de les Comissions Executives d’una agrupació i de la 

seva federació i amb l’aprovació de la Comissió Executiva del Partit, de for-

ma excepcional, es podria designar el candidat o la candidat a alcalde o al-

caldessa de municipis de menys de 50.000 habitants mit-jançant primàries. 

En aquest cas, el procés es regiria pels articles: 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56 

del present reglament.

Art. 59. Aprovat l’inici del procés i dins del calendari establert per la Comis-

sió Executiva del Partit, la Comissió Executiva de l’agrupació convocarà una 

assemblea extraordinària a l’efecte, en l’ordre del dia de la qual figurarà la 

designació de candidat o la candidata a alcalde o alcal-dessa.

Art. 60. Podran ser candidats o candidates les persones que reuneixin un 

dels següents requi-sits:

a) Ser proposades per la Comissió Executiva de Federació.

b) Ser proposades per la Comissió Executiva d’agrupació.

c) Ser proposades per un terç dels membres assistents a l’assemblea.

Si la proposta de candidat o candidata formulada per qualsevol dels òrgans 

executius descrits anteriorment fos a favor de qui ostenti la condició d’alcal-

de o alcaldessa, el percentatge a què es fa referència per formular propos-

tes d’altres candidats serà del 51% de nombre de militants de l’agrupació.

Art. 61. Formulades les propostes a l’inici de l’assemblea, es procedirà a 

la votació individual i secreta del/de la candidat/a o candidats/es presents.

Art. 62. Serà proclamat  candidat o candidata  a alcalde o alcaldessa, la 

persona que obtingui el major nombre de vots.

CAPÍTOL V. 

DELS CANDIDATS A REGIDORS I  CANDIDATES A REGIDORES.

Art. 63.  Un cop designats els o les caps de llista, les Assemblees de les 

Agrupacions elegiran una candidatura, en sessió convocada a l’efecte amb 

suficient antelació, per a ésser presenta-da al Consell de Federació. Les can-

didatures seran tancades i ordenades i seran presentades per la Comissió 

Executiva de l’Agrupació d’acord amb el o la cap de llista designada. Els 

membres d’aquestes candidatures hauran d’expressar, prèviament, el seu 

consentiment a participar en aquestes.

Al Consell de Federació se li enviarà una Acta de l’Assemblea que inclourà 

la llista aprovada amb indicació del nombre de vots obtinguts a favor, en 

contra i el nombre de militants presents.

Art. 64.  Els Consells de Federació designaran, entre els seus membres, una 

Comissió Electoral amb una composició similar a la Comissió Electoral del 

Partit, que presentarà un dictamen al Consell de Federació sobre cadascuna 

de les propostes de les Agrupacions, que podrà consistir en la ratificació 

de la proposta o en la introducció de modificacions raonades a la proposta 

original.

Les Comissions Electorals de les Federacions es constituiran abans que s’ini-

ciïn els processos de preparació de llistes en el si de les Agrupacions, i po-

dran formular les consultes que estimin oportunes a les Comissions Execu-

tives, Grups Municipals Socialistes i caps de llista designats, abans i després 

de l’elaboració de les propostes per les Assemblees d’Agrupació.
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Art. 65. La Comissió Electoral de Federació presentarà un dictamen al 

Consell de Federació sobre cadascuna de les propostes de les Agrupacions, 

dictamen que podrà consistir en la ratificació de la proposta o en la indica-

ció de modificacions raonades a la proposta anterior. En el cas que alguna 

Agrupació no hagi pogut presentar una proposta de llista, la Comissió Elec-

toral, escoltat el o la cap de llista i la Comissió Executiva de l’Agrupació, 

procedirà a formular una proposta de candidatura.

La Comissió Electoral de la Federació podrà formular les consultes que es-

timi oportunes a les Comissions Executives i als i les caps de llista desig-

nades, abans i després de l’elaboració de les propostes de les Assemblees 

d’Agrupació.

En el cas que l’interès general del Partit ho requereixi, la Comissió Electoral 

de Federació podrà proposar i modificar la candidatura presentada.

Art. 66.  Els Consells de Federació en sessió convocada a l’efecte, a partir 

del dictamen de la Comissió Electoral, confeccionaran una proposta de can-

didatures de tots els municipis de llur àmbit territorial per a la seva presen-

tació al Consell Nacional. La proposta constarà de les can-didatures apro-

vades amb nombre de vots obtinguts per cadascuna d’elles i, en el cas que 

hi hagin, les raons que justifiquin els canvis en les propostes originals de les 

Agrupacions.

Art. 67.  La Comissió Electoral del Partit analitzarà les propostes dels Con-

sells de Federació, així com els criteris dels i de les caps de llista designades 

i formularà al Ple del Consell Nacio-nal una proposta de llista per a cadascun 

dels municipis.

Les organitzacions sectorials podran formular a la Comissió Electoral obser-

vacions raonades sobre les llistes presentades. En el cas que l’interès general 

del Partit ho requereixi, la Comis-sió Electoral podrà modificar parcialment 

o totalment la candidatura proposada pels Consells de Federació. Per a la 

seva aprovació pel Ple del Consell Nacional, se seguirà el mateix sistema que 

s’estableix per a l’aprovació dels i de les caps de llista al present Reglament.

Art. 68.  En el cas de municipis sense Agrupació constituïda del Partit, el 

paper que aquest Reglament atribueix a l’Assemblea de l’Agrupació serà 

assumit per la Comissió Executiva de Federació.

Art. 69. En el cas de les Agrupacions i Federacions de L’Hospitalet i Barcelo-

na, la confecció de les propostes de candidatures es realitzarà d’acord amb 

el següent procediment:

1. Tota  persona afiliada podrà presentar-se com a candidat o candidata 

només en la se-va pròpia Agrupació.

2. L’afiliat o afiliada presentarà la seva candidatura com a mínim una 

hora abans de l’inici de l’Assemblea i ho farà a la Comissió Executiva.

3. La Comissió Executiva presentarà a l’Assemblea una candidatura de 

forma raonada, tancada per ordre alfabètic o ordenada numèrica-

ment.

4. L’Assemblea votarà aquesta candidatura de forma global (vot secret) 

i s’enviarà a la Comissió Electoral de la Federació.

5. A proposta de la Comissió Executiva es podran presentar a l’Assem-

blea noms de can-didats i candidates independents que es votaran 

globalment, de forma separada a la candidatura d’afiliats i afiliades.

6. El Consell de Federació elegirà en el seu si una Comissió Electoral 

que, tenint en compte les propostes de les Agrupacions, formularà 

d’acord amb el o la cap de llista una proposta ordenada de candida-

tura completa, que compti amb el consentiment pre-vi de totes les 

persones que en formen part, al Consell de Federació. En aquesta 

pro-posta s’hi podran incloure fins a un 30% de noms no inclosos a 

les propostes de les Agrupacions, si l’interès general del Partit així ho 

requereix.

7. Aquesta proposta de candidatura es sotmetrà a votació quedant con-

firmada per una majoria simple dels membres del Consell de Federa-

ció presents.
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8. Les Federacions establiran el mecanisme adequat per a un perfecte 

desenvolupament del procés electoral.

CAPÍTOL VI.

DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES A CÀRRECS ELECTES DE SEGON 

GRAU (DIPUTATS O DIPUTADES PROVINCIALS, CONSELLERS O CONSELLE-

RES CO-MARCALS, METROPOLITANS, ETC.)

Art. 70.  Poden proposar candidats o candidates a càrrecs electes de segon 

grau:

a) Un 20% dels  regidors i les regidores de l’àmbit corresponent (comar-

ca, partit judicial, etc.).

b) Les Comissions Executives de Federació.

c) La Comissió Executiva del Partit.

d) Les Organitzacions Comarcals.

Art. 71.  Efectuades les propostes, aquestes s’hauran de sotmetre a la con-

sulta prevista per la legislació vigent i els Estatuts, sotmetent-les a la vota-

ció individual i secreta dels regidors i les regidores de l’àmbit territorial a 

què correspongui.

Art. 72.  Efectuada la consulta, els resultats de la mateixa es remetran a la 

Comissió Electoral, qui després d’examinar els mateixos podrà de forma ra-

onada introduir canvis no superiors al 20% del total de candidats i candida-

tes, donant compte de la seva resolució al Consell Nacional posteriorment. 

Art. 73.  La designació dels candidats i les candidates a presidents o presi-

dentes de Diputació, Entitats Metropolitanes i de Consells Comarcals, cor-

respon a la Comissió Executiva del Partit. Si afecten a menys d’una Federa-

ció seran a proposta de la mateixa. Si afecten a més d’una seran escoltats 

els grups de consellers i conselleres o diputats i diputades provincials cor-

res-ponents.

La proposta de candidats i candidates a òrgans de les organitzacions muni-

cipalistes correspon a la Comissió Executiva del Partit.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Aquestes normes seran també d’aplicació a la designació de candidats i can-

didates del Partit en llistes presentades per Agrupacions d’Electors.

1. En el cas de coalicions electorals amb partits d’àmbit local, la desig-

nació de candidats i candidates es farà seguint el procediment acor-

dat entre ambdues forces. En tot cas la designació de candidats i can-

didates del Partit en aquestes llistes, en el cas que hi hagi, es farà 

d’acord amb les normes que figuren en aquest Reglament.

2. Queden derogades les normes i Reglaments vigents fins el moment i 

aquelles que con-tradiguin el present Reglament, en tot allò que fa es-

ment al procés d’elecció de candi-dats i candidates a càrrecs públics 

del Partit.

3. El PSC participa en els processos d’elecció del  candidat o candidata 

a la Presidència del Govern d’Espanya, d’acord amb allò que preveu el 

Reglament Federal del PSOE corresponent, tenint en compte la nos-

tra personalitat política, jurídica i orgànica.

Barcelona, setembre de 2017
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