
5 de maig a les 9h
Inici del termini de presentació 
de precandidatures 

10 de maig a les 16h
Finalització presentació de 
precandidatures 

11 de maig a les 13h
Validació Precandidatures 

12 de maig a les 12h
Inici avals candidatures 

17 de maig a les 16h
Final avals candidatures 

del 17 de maig a les 16h al 18 de maig 
a les 16h
Aprovació reglament període 
congressual i membres de la mesa

18 de maig abans de les 23:59
Proclamació de candidatures

19 de maig a les 00.01
Inici Campanya electoral

24 i 25 de maig
Presentació candidatura delegats 
sectorials i ideològiques

27 i 28 de maig
Elecció delegats sectorials i 
ideològics

3 de maig
Convocatòria Congrés

9 de maig al 20 de juliol
PERÍODE CONGRESSUAL

Calendari 2022 del 
Reglament per a 
l’elecció de càrrecs 
al Congrés Nacional

31 de maig
Data límit inscripció de delegats 

3 de juny a les 9h
Inici jornada electoral 

4 de juny a les 14h
Resultats electorals 

4 de juny
Presentació ponències 

6 de juny
Penjar ponències a l'espai decidim

7 de juny 
Inici presentació esmenes de les ponències

23 de juny a les 16h
Finalització presentació esmenes 

27 de juny  
Inici període transacció d'esmenes

1 de juliol a les 10h 
Inici Presentació candidatures 

5 de juliol a les 12h
Finalització presentació candidatures

6 de juliol a les 10h
Inici recollida d'avals candidatures

13 de juliol a les 10h
Finalització recollida d'avals candidatures

6 de juliol
Finalització transacció esmenes

8 de juliol
Publicació de les ponències transaccionades 
i esmenes vives

11 de juliol
Enviament a congresnacional@junts.cat 
Correu-e informació electoral per cada 
candidat

13 de juliol
Correu-e informació electoral per cada 
candidat

15 de juliol a les 9h
Inici votacions 

17 de juliol a les 10h
Finalització votacions 

candidatures Presidència CN, 
defensor de l'afiliat, 20 CN i comissió de garanties

candidatures 
Presidència, Secretaria General i Executiva
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