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  1. JUSTIFICACIÓ   

Un dels objectius per aconseguir el reconeixement internacional de la República 
Catalana i la seva incorporació com a estat sobirà a la comunitat internacional, és 
l’organització de tot allò necessari per al Desbordament Democràtic com a eina d’impuls i 
de protecció de la República Catalana. Un desbordament democràtic que acompanyi les 
institucions provisionals de la república en l’exercici de les seves funcions, la posada en 
marxa dels serveis essencials i les lleis que acompanyin la garantia de funcionament del 
país durant el període de transició i els primers temps de la República Catalana. 

El govern del Consell de la República Catalana contempla en el Pla de govern, dins de 
l’àmbit de la Política interior, treballar la futura legislació republicana. Des de la CAPI, 
s’ha considerat que s’ha de treballar  la Llei electoral catalana, des d’una visió transversal 
de totes les comissions de l’Assemblea de Representants, és per això, que es proposa la 
creació d’una comissió per a l’elaboració de l’avantprojecte  de Llei electoral catalana,   
basada en la democràcia participativa i elecció territorial directa . 

Catalunya no té llei electoral pròpia, i tenim l’oportunitat per proposar aquesta llei com a 
projecte del Consell per a la futura República Catalana fent créixer la Institució en un 
exercici de democràcia absoluta amb una llei electoral exemplar  de cara als inscrits i a la 
ciutadania. 
Fer una proposta d’avantprojecte de l’AR esmenable per a tots els representants i 
referendat pels inscrits i/o fer consultes d’aquells temes concrets que es considerin. 

Per aquests motius proposem que des de la CAPI es proposi a la Mesa de l’AR un punt 
de l’ordre del dia sobre la conveniència de constituir una Comissió de l’AR per a la 
elaboració d’un avantprojecte de Llei electoral de la República Catalana. Per la 
complexitat i la necessitat legislativa capacitar una comissió incorporant membres de 
l’AR que amb coneixement estiguin interessats i obert a la col·laboració de 
l’assessorament d’experts i/o membres del Govern del Consell. 

  
Documents d’interès 
Normativa aplicable a les eleccions del parlament de 
Catalunya  https://www.parlament.cat/pcat/parlament/sistema-electora 

Disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de 1979 que es manté 
vigent en l’actual estableix les normes per a les eleccions del Parlament, 
mentre una llei de Catalunya no en reguli el procediment. 

TÍTOL     Constitució de la Comissió per a l'elaboració de l'avantprojecte 
de la Llei Electoral de la República catalana. 
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