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ACTUACIÓ PRÈVIA

Publicació al B.O.P. de la relació de municipis amb la xifra de població oficial i el núm. de
regidors que correspon a cadascun: 1-6 març (art. 14 RD 605/1999)

PUBLICACIÓ REIAL DECRET CONVOCATÒRIA 42.3

JUNTES ELECTORALS

Constitució inicial J.E.P. i J.E.Z. amb vocals judicials 14.1

Els designats sol·liciten la seva substitució com vocals per concórrer a les eleccions com
candidats

14.2

Publicació als B.O.P. de la relació de membres de les JEP i JEZ 14.3

Proposta conjunta de nomenament dels vocals no judicials per representants de les

candidatures (una vegada proclamades les candidatures -1 de maig-)
10.1b-11.1b

Nomenament Junta Electoral competent de vocals no judicials 10.1b-11.1b

RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERIODE ELECTORAL

Consulta del cens electoral vigent als ajuntaments i consolats 39.2

Reclamacions davant la Delegació Provincial de l'O.C.E. respecte de les
inclusions/exclusions en el Cens

39.3

Reclamacions representants candidatures 39.4

Resolució reclamacions per la D.P.O.C.E. (3 dias des de la reclamació) 39.6

Exposició als ajuntaments i consolats de les rectificacions del cens - notificació 39.6

Recurs contra resolucions de l'O.C.E. davant el Jujtat Contenciós-administratiu: (5 dies

des de la notificació de la resolució)
40.1

Notificació de la sentència (5 dies des de la interposició del recurs) 40.2

DIVISIÓ DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES

Publicació als B.O.P. i exposició als ajuntaments de les seccions, locals i meses 24.2

Reclamacions davant la J.E.P. de la delimitació de les seccions, locals i meses 24.3

Resolució de la J.E.P. (5 dies des de la interposició de la reclamació) 24.3

Exposició als ajuntaments i difusió per internet de les relacions definitives, seccions, locals
i meses.

24.4

FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

Sorteix a cel·lebrar pels ajuntaments 26.4

Notificació de les designacions i entrega del manual de membres de mesa (3 dies a partir

del sorteig)
27.2

Al·legacions dels designats davant la J.E.Z. (7 dies des de la recepció de la notificació) 27.3

Resolució de les al·legacions i comunicació de la resolució (5 dies a partir de la

presentació de les al·legacions)
27.3

Comunicació a la J.E.Z. de la impossibilitat d'acompliment del càrrec (al menys 72 hores

abans de l'acte, o si l'impediment sobrevingués després d'aquest termini, abans de

les 8:00 h. del día de la votació).

27.4

REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS/ES i INTERVENTORS/ES

Designació del representant general davant la J.E.C. i provincials davant la J.E.P.
43.1 y 

186.1

Designació de representants de candidatura per circunscripció davant la J.E.P. 186.2

Comunicació de la J.E.P. a la J.E.Z. dels noms dels representants de les candidatures  

(dos dies des de la designació del representant)
186.3

Personació dels representants de les candidatures (davant la J.E.Z.) aceptació i

designació (abans de la presentació de les candidatures)
186.4

Designació dels representants per promotores d'Agrupacions d'Electors davant les JJ.EE.

Provincials (en el moment de presentació de la candidatura)
186.5

Designació d'administradors/es generals davant la J.E.C.
174.1 y 

192.1

Nomenament d'administradors/es per les candidatures davant la J.E.P. 192.2

Designació d'administradors/es de les candidatures per les agrupacions d'electors davant

la J.E.P. (dos díes després de la presentació de la candidatura)
192.3

Nomenament d'interventors/es pels representants de les candidatures 78.1

CANDIDATURES

Comunicació a la J.E.Z. de la creació de coalició electoral
44.2 y 

187.1

Presentació de les candidaturas davant la Junta Electoral de Zona 45 y 187.2

Publicació al B.O.P. de les candidatures presentadas
47.1 y 

187.4

Comunicació per la Junta de Zona d'irregularitats apreciades o denunciades (dos dies
després de la publicació)

47.2

Termini per esmenar les irregularitats (dins de les 48 h. següents a la comunicació) 47.2

Proclamació de les candidatures
47.3 y 

187.1

Publicació als B.O.P. de les candidatures proclamades
47.5 y 

187.4

Recurs contra la proclamació de candidatures (en els 2 dies següents a la seva publicació) 49.1 y 2

Resolució judicial ferma i inapel·lable sobre el recurs (dins dels 2 dies següents a la
interposició del recurs)

49.3

Termini per interposar recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (2 dies des de la
resolució judicial)

49.4

Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d'empara (3 dies següents a la
interposició del recurs)

49.4

Recurs contra proclamació de les candidatures si en campaña art.44.4 (S.Especial
T.Suprem). (data límit)

49.5a) y c)

Resolució Recurs anterior per S.Especial T.Suprem. (data límit) 49.5c)

Termini per interposar recurs d'empara davant el T.C. (data límit) 49.4

Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d'empara (data límit) 49.4

PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL

Comunicació dels ajuntaments a la J.E.Z. dels emplaçaments per col·locació de cartells 56.1

Comunicació de la J.E.Z. als representants, dels llocs d'emplaçaments de cartells 56.3

Comunicació dels ajuntaments a la J.E.Z. i aquesta a la J.E.P., dels locals i llocs per actes
de campanya.

57.1

Publicació al B.O.P. dels locals i llocs públics per a campanya. 57.2

Sol·licitud davant la J.E.Z., pels representants, dels locals i llocs per a campanya (a partir
de la publicació al BOP)

57.2

Atribució i comunicació per la J.E.Z. dels llocs i locals públics per a campanya 57.3

CAMPANYA ELECTORAL 51.1

Prohibició de publicació, difusió o reproducció de sondeijos electorals 69.7

Jornada de reflexió 53

SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

Ordre del Ministeri d'Economia i hisenda d'actualizació de subvencions i límit màxim de
despesa.

193.4

Obertura de comptes (a partir de la data de nomenament dels administradors electorals) 124.5

Comunicació a la J.E.C. i la J.E.P. del númm. de compte obert (24 hores següents a
l'obertura de comptes)

124.1 y 2

Sol·licitud de la bestreta del 30% de la subvenció per despeses electorals 127bis.2

Posada a disposició dels administradors de les bestretes corresponents (a partir del vint-i-
nové dia posterior a la convocatòria)

127bis.4

VOT PER CORREU D'ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA

Sol·licitud del vot per correu 72.a

Enviament per l'O.C.E. de la documentació pel vot per correu 73.2

Remissió pels electors del vot per correu 73.3

VOT D'ELECTORS TEMPORALMENT ABSENTS (R.D. 1621/2007 - BOE 14/12/2007)

Sol·licitud per al vot dels temporalment absents. (Art. 3.1 RD 1621/2007) 74

Remissió per la D.P.O.C.E. de la documentació electoral (si no s'ha produït recurs contra
la proclamació). (Art. 4.2 RD 1621/2007)

74

Remissió per la D.P.O.C.E. de la documentació electoral si hi ha concurrència electoral
(recurs contra la proclamació). (Art. 4.2 RD 1621/2007)

74

Remissió per la D.P.O.C.E. de la documentació electoral en el supòsit d'eleccions

municipals (Art. 4.3 RD 1621/2007).
74

Remissió del vot a la Mesa  (Art. 5.1 RD 1621/2007). 74

VOT D'ELECTORS RESIDENTS A L'ESTRANTER (C.E.R.A.)

Sol·licitud del vot per l'elector C.E.R.A. mitjançant l'imprés oficial (disponible als Consolats
i via telemàtica)

75.1

Enviament de la documentació al C.E.R.A. per l'O.C.E. (no recurs de proclamació) 75.3

Enviament de la documentació al C.E.R.A. per l'O.C.E. (recurs de proclamació) 75.3

Remissió pels electors del vot per correu al Consolat. 75.4

Dipòsit pels electors del vot en urna (Consolat). 75.5

Remissió dels vots i de l'Acta Consolar a l'oficina del M.A.E.C. 75.8

JORNADA DE VOTACIÓ

Se desenvoluparà des de les 9:00 fins les 20:00 84.1

ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D'ELECTES

Celebració de l'escrutini per les J.E.Z.
103.1, 

107.2 y 

191.1

Presentació de reclamacions pels representants i apoderats (1 dia des de la finalització de
l'escrutini)

108.2

Resolució per la J.E.Z. de reclamacions i comunicació als representants i apoderats (dins
del día següent a la presentació)

108.3

Interposició de recurs davant la J.E.Z. (dins del dia seguent a la resolució anterior) 108.3

Remissió per la J.E.Z. de l'expedient amb informe a la J.E.C. (dins del dia següent a la
interposició del recurs)

108.3

La J.E.Z. comunica la remissió de l'expedient i l'emplaçament per a comparèixer davant la
J.E.C. (dins del día següent a la remissió)

108.3

Compareixença dels representants i apoderats davant la J.E.C. (per un termini no superior
a 2 dies)

108.3

Resolució del recurs per la J.E.C. i trasllat a la J.E.Z. per a la proclamació d'electes (dins
del dia següent)

108.3

Proclamació d'electes per la J.E.Z. (dins del dia següent) 108.4

CONSTITUCIÓ DELS AJUNTAMENTS

Constitució dels ajuntaments si no s'han produït recursos contra la proclamació: 17 de juny
195.1 y 196

Constitució dels ajuntaments si s'han produït recursos a la proclamació d'electes: 7 de

juliol

195.1 y 196

                Ajuntaments i/o Capitols                                    OCE

                Adm. Electoral                                                      Particulars

                Partits polítics                                                      Adm. gestora

                Exposició i/o publicació
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