FUNCIÓ ELECTIVA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Actualitzat a 15 de setembre de 2015

Senadors



Designació dels Senadors que han de representar la Generalitat al Senat
8 senadors (el número de senadors es calcula segons la població de dret en el
moment d'iniciar la legislatura el Senat)

Normativa
Constitució espanyola (1978)
Article 69
1. El Senat és la Cambra de representació territorial.
2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi
universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei
orgànica.
3. A les províncies insulars, cada illa o agrupació d'illes, amb cabildo o
consell insular, constituirà una circumscripció a efecte de l'elecció de
Senadors; en correspondran tres a cadascuna de les illes majors (Gran
Canària, Mallorca i Tenerife), i un a cadascuna de les illes o agrupacions
d'illes següents: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera,
Hierro, Lanzarote i la Palma.
4. Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors.
5. Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador i encara
un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu. La
designació correspondrà a l'Assemblea legislativa o, si no n'hi havia,
a l'òrgan col·legiat superior de la Comunitat Autònoma, d'acord amb
el que estableixin els Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la
representació proporcional adequada.
6. El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre
anys després de l'elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.
Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)
ARTICLE 61. Funcions
Corresponen al Parlament, a més de les funcions establertes per l'article 55,
les següents:
a) Designar els senadors que representen la Generalitat al Senat. La
designació s'ha de fer en una convocatòria específica i de manera
proporcional al nombre de diputats de cada grup parlamentari.
...
Disposició addicional primera. designació de senadors
1. Correspon al Parlament de designar els senadors que representen la
Generalitat al Senat, en els termes que estableix una llei aprovada per la
majoria absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt
del text. La designació s'ha de fer amb una convocatòria específica i en
proporció al nombre de diputats de cada grup parlamentari.
2. El Parlament, per mitjà d'una llei aprovada en una votació final sobre el
conjunt del text per majoria absoluta, ha d'adequar les normes relatives a
l'elecció dels senadors a la reforma constitucional del Senat, en allò que hi
correspongui.
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Reglament del Parlament de Catalunya
Títol IV Del funcionament del Parlament
Capítol IV Els senadors que representen la Generalitat al Senat i la relació amb els
òrgans de l’Estat
Secció primera L’elecció dels senadors que representen la Generalitat al Senat
Article 171. Elecció dels senadors
1. El Ple del Parlament, en convocatòria específica, designa els senadors que han de
representar la Generalitat al Senat, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
2. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus, fixa el nombre de
senadors que correspon proporcionalment a cada grup parlamentari.
3. El president o presidenta del Parlament fixa el termini en què els representants
dels grups han de proposar llurs candidats. Un cop finit aquest termini, el president
o presidenta fa públiques les resolucions corresponents i convoca el Ple del
Parlament perquè les ratifiqui.
4. Si cal substituir cap dels senadors a què es refereixen els apartats 1 i 3, la
persona substituta ha d’ésser proposada pel mateix grup parlamentari que havia
proposat el seu antecessor o antecessora.
Article 172. Relacions amb els senadors que representen la Generalitat al Senat
1. Les compareixences, amb caràcter previ a l’elecció, dels candidats a representar
la Generalitat al Senat són obligatòries i es regeixen pel que disposa l’article 157.
2. La Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, determina l’òrgan competent per a
substanciar les compareixences dels senadors que representen la Generalitat al
Senat. Les propostes de compareixença han d’ésser subscrites per dos grups
parlamentaris o per una cinquena part dels diputats.
3. Els senadors que representen la Generalitat al Senat, a petició de la tercera part
d’aquests o per acord de comissió, poden comparèixer en una sessió informativa
per informar de llurs actuacions al Senat respecte a qualsevol tramitació
relacionada amb la Generalitat o amb les comunitats autònomes.
4. Els senadors han d’ésser informats dels acords i els debats del Parlament
relacionats amb l’activitat i les competències del Senat.
...
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L.O. 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Artículo 165
1. En cada circunscripción provincial se eligen cuatro Senadores.
2. En cada circunscripción insular se elige el siguiente número de Senadores: tres
en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza-Formentera, Menorca,
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
3. Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.
4. Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más para cada
millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponde a la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezca
sus Estatutos, que aseguran, en todo caso, la adecuada representación
proporcional. A efectos de dicha designación el número concreto de Senadores
que corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará tomando
como referencia el censo de población de derecho vigente en el momento
de celebrarse las últimas elecciones generales al Senado.

LEI 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels senadors
que representen la Generalitat al Senat.
Preàmbul
L'article 69.5 de la Constitució espanyola estableix que les comunitats autònomes
han de designar un senador o senadora, i encara un altre per cada milió d'habitants
del territori respectiu. La designació d'aquests senadors és competència de
l'assemblea legislativa corresponent, d'acord amb el que estableixen els estatuts
d'autonomia, els quals han d'assegurar, en qualsevol cas, la representació
proporcional que escaigui.
L'article 61 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix al Parlament la
designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat. La designació
s'ha de dur a terme en una convocatòria específica i de manera proporcional al
nombre de diputats de cada grup parlamentari. Com a novetat respecte de l'Estatut
del 1979, l'article 61 de l'Estatut vigent ha suprimit l'exigència que els candidats a
senadors siguin diputats del Parlament de Catalunya. Així mateix, la disposició
addicional primera de l'Estatut estableix que els termes en què s'ha de produir la
designació s'han de determinar per mitjà d'una llei aprovada per la majoria
absoluta del Ple del Parlament en una votació final sobre el conjunt del text.
L'objecte de la present llei és desenvolupar l'article 61 i la disposició addicional
primera de l'Estatut a l'efecte d'establir els principis i el procediment que regeixen
la designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat.
Article 1 Objecte de la Llei
L'objecte d'aquesta llei és determinar els principis i el procediment per a designar
els senadors que representen la Generalitat al Senat.
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Article 2 Requisits d'elegibilitat i causes d'incompatibilitat
1. Es poden designar com a senadors en representació de la Generalitat els
candidats que compleixen els requisits d'elegibilitat establerts per la legislació
electoral general i l'específica de la Generalitat, que acrediten una trajectòria
professional o política rellevant i que tenen la condició política de catalans en els
termes establerts per l'Estatut d'autonomia.
2. El càrrec de senador o senadora en representació de la Generalitat es regeix pel
mateix règim d'incompatibilitats aplicable als senadors electes.
Article 3 Actuacions preliminars
1. Un cop tingudes les eleccions al Parlament i un cop constituïda la Mesa de la
cambra, aquesta determina el nombre de senadors que correspon designar al
Parlament, d'acord amb la normativa aplicable.
2. La Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, determina el nombre de senadors
que correspon proporcionalment a cada grup parlamentari.
3. Si, en fer la distribució de candidats, es produeix empat entre dos grups
parlamentaris o més, la candidatura s'atribueix al grup que no té cap candidat o
candidata, si es dóna el cas; altrament, al grup que va obtenir el nombre major de
vots en les eleccions al Parlament.
4. El president o presidenta del Parlament estableix el termini per a la presentació
de candidatures, que no pot ésser superior a trenta dies des de la constitució
definitiva de la Mesa.
5. En la presentació de les candidatures s'ha de garantir la presència equilibrada de
dones i homes. Amb aquesta finalitat, s'han de seguir els criteris següents:
a) Els grups parlamentaris als quals correspon presentar més d'un candidat o
candidata com a senador o senadora han de proposar, com a mínim, un quaranta
per cent de dones o d'homes, i cap dels dos sexes no pot superar, en cap cas, el
seixanta per cent.
b) La Mesa i la Junta de Portaveus han de procurar que els grups parlamentaris als
quals correspon presentar només un candidat o candidata en conjunt tendeixin a
proposar dones i homes.
Article 4 Presentació de candidatures
1. La presentació de candidatures i l'examen de la documentació corresponent es
fan d'acord amb el que disposa el Reglament del Parlament.
2. Els candidats han de presentar una declaració de les activitats professionals,
laborals o empresarials que exerceixen i dels càrrecs públics que ocupen, a l'efecte
de determinar-ne l'elegibilitat, i han de declarar formalment que, si són elegits,
acceptaran el càrrec.
3. Correspon a la Comissió de l'Estatut dels Diputats dictaminar sobre l'elegibilitat
dels candidats en el termini de quinze dies. La Comissió pot sol·licitar tota la
documentació que consideri necessària dels candidats.
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4. La compareixença dels candidats proposats davant la comissió no és obligatòria.
La seva substanciació es regeix pel que disposa genèricament el Reglament del
Parlament.
5. El president o presidenta del Parlament proposa els noms dels candidats a ésser
designats senadors en representació de la Generalitat. La proposta ha de contenir
tants candidats com llocs a cobrir.
Article 5 Designació dels senadors
1. El president o presidenta del Parlament convoca el Ple i sotmet a votació la
proposta a què fa referència l'article 4.5.
2. La votació es fa pels sistemes que estableix el Reglament del Parlament. En el
cas que es faci per mitjà de paperetes, es consideren nul·les les paperetes que
contenen noms de candidats no fets públics pel president o presidenta del
Parlament.
3. Resulten elegits els candidats proposats pels grups parlamentaris en la proporció
establerta per l'article 3, apartats 2 i 3.
4. Un cop acabada la votació i fet l'escrutini, el president o presidenta fa públic el
resultat.
Article 6 Proclamació dels senadors
1. El president o presidenta del Parlament proclama els senadors que representen
la Generalitat al Senat.
2. La Mesa del Parlament ha de lliurar als senadors llurs credencials pertinents.
Article 7 Termini del mandat
1. El mandat dels senadors que representen la Generalitat al Senat s'estén fins que
fineix la legislatura del Parlament de Catalunya durant la qual van ésser designats.
2. En el cas que la legislatura del Senat fineixi abans que la del Parlament, els
senadors nomenats pel Parlament continuen en el càrrec quan es constitueix la
nova legislatura del Senat.
3. En el cas que la legislatura del Parlament fineixi abans que la del Senat, els
senadors nomenats pel Parlament continuen en el càrrec fins que prenen possessió
els que el Parlament designa per a substituir-los o, en cas de reelecció, ells
mateixos.
Article 8 Cessament i designació de substituts
1. Els senadors designats cessen en el càrrec en els supòsits establerts per als
senadors electes, i també a conseqüència de causes d'inelegibilitat o
incompatibilitat sobrevingudes.
2. Si es produeix alguna vacant de senador o senadora durant una mateixa
legislatura del Parlament, és coberta pel procediment que estableix aquesta llei, a
proposta del mateix grup parlamentari que va proposar la persona que causa la
vacant. En el supòsit que el dit grup s'hagi dissolt, la proposta s'atribueix al grup al
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qual proporcionalment correspon.
Article 9 Relacions dels senadors amb el parlament
1. Els senadors que representen la Generalitat al Senat poden comparèixer davant
el Parlament quan ho sol·licitin.
2. El Parlament pot sol·licitar la compareixença dels senadors que representen la
Generalitat al Senat d'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament.
Article 10 Supletorietat del Reglament del Parlament
En tot allò no establert per aquesta llei, és aplicable el Reglament del Parlament.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
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