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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de
convocatòria d'eleccions.
Vista la Comunicació de la presidència del Parlament al Ple de la cambra sobre la impossibilitat de proposar un
candidat per ser investit president o presidenta de la Generalitat i d’inici del còmput del termini de 2 mesos
fixat per l’article 67.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de l’article 4.7 de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (BOPC núm. 709, de 21 d’octubre de 2020);
Vista la Comunicació de la presidència del Parlament, de 21 de desembre de 2020, al vicepresident del Govern
en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, per la qual es constata el
transcurs dels dos mesos des de la Comunicació al Ple de la impossibilitat de proposar un candidat o candidata
per a ésser investit president o presidenta de la Generalitat;
En conseqüència, en compliment del que disposen els articles 66 i 67.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
i l’article 4.7 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el
Parlament de Catalunya resta automàticament dissolt i es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya
mitjançant aquest Decret.
Tanmateix, si per raons derivades de la protecció del dret a la salut enfront la situació d’emergència sanitària
provocada per la pandèmia generada per la COVID-19, el desenvolupament del procés electoral no es pogués
dur a terme amb les garanties de salut pública necessàries, es podrà deixar sense efectes aquesta
convocatòria posposant-se la votació a una data posterior que sí les ofereixi;
Atès el que estableixen l’article 56 i la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que
manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979; i la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1
Dissolució del Parlament
Havent transcorregut el termini previst en l’article 67.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en l’article 4.7
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, resta dissolt el
Parlament de Catalunya elegit el dia 21 de desembre de 2017.

Article 2
Convocatòria
Es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 14 de febrer de 2021.

Article 3
Diputats
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D’acord amb el que s’estableix a la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que
manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979, les
circumscripcions electorals de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona elegiran, respectivament, 85, 17, 15 i 18
diputats.

Article 4
Campanya electoral
La campanya electoral durarà 15 dies, començarà a les zero hores del dia 29 de gener de 2021 i acabarà a les
vint-i-quatre hores del dia 12 de febrer de 2021.

Disposició addicional
Les eleccions convocades mitjançant aquest Decret es regiran per l’establert a l’article 56 i a la disposició
transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que manté en vigor la disposició transitòria quarta de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979; per les normes corresponents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general; pel Decret de normes complementàries d’aquestes eleccions; i per les altres
disposicions legals d’aplicació a aquest procés electoral.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

(20.356.146)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRÈT 147/2020, de 21 de deseme, de dissolucion automatica deth Parlament de Catalonha e de
convocacion d’eleccions.
Vista era Comunicacion dera presidéncia deth Parlament ath Plen dera cramba sus era impossibilitat de
prepausar un candidat entà èster investit president o presidenta dera Generalitat e d’inici deth comput deth
termini de 2 mesi fixat per article 67.3 der Estatut d’autonomia de Catalonha e der article 4.7 dera Lei
13/2008, deth 5 de noveme, dera presidéncia dera Generalitat e deth Govèrn (BOPC num. 709, de 21 d’octobre
deth 2020);
Vista era Comunicacion dera presidéncia deth Parlament, de 21 de deseme deth 2020, ath vice-president deth
Govèrn en substitucion dera presidéncia dera Generalitat e conselhèr d’Economia e Isènda, pera quau se
constate eth transcors des dus mesi a compdar dera Comunicacion ath Plen dera impossibilitat de prepausar un
candidat o candidata tà èster investit president o presidenta dera Generalitat;
En conseqüéncia, eth compliment de çò que dispausen es articles 66 e 67.3 der Estatut d’autonomia de
Catalonha, e er article 4.7 dera Lei 13/2008, deth 5 de noveme, dera presidéncia dera Generalitat e deth
Govèrn, eth Parlament de Catalonha demore automaticaments dissolvut e se convòquen eleccions ath
Parlament de Catalonha mejançant aguest Decrèt.
Totun, se per rasons derivades dera proteccion deth dret ara salut deuant dera situacion d’emergéncia sanitària
provocada pera pandèmia generada pera COVID-19, eth desvolopament deth procès electorau non se podesse
amiar damb es garanties de salut publica de besonh, se poderà deishar sense efèctes aguesta convocacion e
s’ajornarie era votacion tà ua data posteriora que les aufrisque;
Vist çò qu’establissen er article 56 e era disposicion transitòria dusau der Estatut d’autonomia de Catalonha,
que manten en vigor era disposicion transitòria quatau der Estatut d’autonomia de Catalonha deth 1979; e era
Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau,
Cossent damb çò que dispausen er article 6 e concordants dera Lei 13/2008, deth 5 de noveme, dera
presidéncia dera Generalitat e deth Govèrn, e vist eth Decrèt 114/2020, de 30 de seteme, de substitucion deth
president dera Generalitat de Catalonha,

Decrèti:

Article 1
Dissolucion deth Parlament
En auer transcorrut eth tèrme previst en article 67.3 der Estatut d’autonomia de Catalonha e en article 4.7
dera Lei 13/2008, deth 5 de noveme, dera presidéncia dera Generalitat e deth Govèrn, demore dissolvut eth
Parlament de Catalonha elegit eth dia 21 de deseme deth 2017.

Article 2
Convocacion
Se convòquen eleccions ath Parlament de Catalonha, qu’auràn lòc eth dia 14 de hereuèr deth 2021.

Article 3
Deputats
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Cossent damb çò que s’establís ena disposicion transitòria dusau der Estatut d’autonomia de Catalonha, que
manten en vigor era disposicion transitòria quatau der Estatut d’autonomia de Catalonha deth 1979, es
circonscripcions electoraus de Barcelona, Girona, Lhèida e Tarragona elegiràn, respectivaments, 85, 17, 15 e
18 deputats.

Article 4
Campanha electorau
Era campanha electorau durarà 15 dies, començarà tàs zèro ores deth dia 29 de gèr deth 2021 e acabarà tàs
vint-e-quate ores deth dia 12 de hereuèr deth 2021.

Disposicion addicionau
Es eleccions convocades mejançant aguest Decrèt se regiràn per çò d’establit en article 56 e ena disposicion
transitòria dusau der Estatut d’autonomia de Catalonha, que manten en vigor era disposicion transitòria quatau
der Estatut d’autonomia de Catalonha deth 1979; pes nòrmes corresponentes dera Lei organica 5/1985, de 19
de junh, deth regim electorau generau; peth Decrèt de nòrmes complementàries d’aguestes eleccions; e pes
autes disposicions legaus d’aplicacion tad aguest procès electorau.

Disposicion finau
Aquest Decrèt entrarà en vigor eth madeish dia dera sua publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 21 de deseme deth 2020

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident deth Govèrn en substitucion dera presidéncia dera Generalitat e conselhèr d’Economia e Isènda

(20.356.146)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

