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El proper dia 7 de juny de 2009 se celebren a Espanya eleccions al Parla-
ment Europeu.
Si heu rebut aquest Manual és perquè heu estat designat/ada membre titular
o suplent d’una mesa electoral durant la jornada de votació.
Si us plau, llegiu-lo atentament. D’aquesta manera podreu desenvolupar
correctament les funcions que us corresponen.
Ser membre d’una mesa electoral és un deure cívic ineludible. Sense la dis-
posició i l’esforç de les més de 500.000 persones (entre membres titulars i
suplents) que també formen part de les prop de 60.000 meses electorals
seria impossible dur a terme la celebració d’un procés electoral.
Aquest Manual l’ha elaborat el Ministeri de l’Interior, l’ha supervisat la Junta
Electoral Central i s’ha aprovat per Acord del Consell de Ministres.

COM ES DESIGNEN ELS I LES MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS?

Els i les membres de les meses electorals s’elegeixen per sorteig públic fet en
els ajuntaments respectius entre les persones censades a cada secció electo-
ral que són menors de seixanta-cinc anys i que saben llegir i escriure.
Per a cada mesa electoral s'elegeix:
• Una persona com a president o presidenta de mesa i dues com a suplents

(primer o primera suplent de presidència i segon o segona suplent de pre-
sidència).
S'exigeix que aquestes persones tinguin el títol de batxiller o el de forma-
ció professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o
equivalent.

• Dues persones com a vocals i dues com a suplents (primer o primera
suplent de vocal i segon o segona suplent de vocal).

Introducció
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QUINES OBLIGACIONS I QUINS DRETS TENEN LES PERSONES QUE
SÓN MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS?

Les persones que efectivament actuïn com a membres de les meses electo-
rals tenen dret a:
- Una dieta de 61,20 €.
- qui treballi per compte d'altri i el funcionariat, un permís retribuït durant

el dia de la votació, si és laborable, i una reducció de cinc hores de dura-
da en la jornada laboral de l’endemà de les eleccions, i

- la protecció del sistema de la Seguretat Social davant les contingències i
situacions que puguin derivar-se de la participació en les eleccions.

Aquests càrrecs són obligatoris, de manera que es considera delicte electoral
que els ciutadans i ciutadanes que han estat designats membres de mesa no
es presentin el dia de les eleccions per complir aquest deure.

1. Reunió al local electoral

2. Comprovació del material electoral (urnes, cabines, sobres, paperetes,
documentació i impresos)

3. Comprovació de les condicions del local electoral

4. Recepció de les credencials dels interventors o interventores i comparació
amb els talons. Donar possessió del càrrec als interventors o interventores.

Funcions que s’han d’exercir com a
membre d’una Mesa electoral durant la
jornada electoral –relació cronològica–

8 hores
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1. REUNIÓ AL LOCAL ELECTORAL

A les 8:00 hores del matí del dia de la votació, el president o presidenta, els
vocals i els suplents han de ser al local electoral.
Pot ocórrer el següent:

1. Que el/la president/a no s'hagi presentat. El/la substitueixen les per-
sones següents, per aquest ordre:
- El primer suplent del president o presidenta.
- Si tampoc hi és present el primer suplent, el segon suplent del pre-
sident o presidenta.

- Si no hi és cap dels anteriors, actua com a president el primer o la
primera vocal.

- Si tampoc no hi és, presideix el segon o la segona vocal.
2. Que els vocals no s'hagin presentat al local electoral o hagin de
substituir el/la president/a:
- Els substitueixen els seus suplents respectius.

Si, malgrat el que s’ha assenyalat anteriorment, no es pot constituir la mesa
perquè falten els tres membres que exigeix la llei (un/a president/a i dos
vocals) s’ha d’actuar d’aquesta manera:

1. Els membres de la mesa que s’han presentat han de comunicar el fet a la
Junta Electoral de Zona que els ha notificat la designació com a membre
de mesa, per telèfon o telegràficament, i, a més, enviar per correu certifi-
cat una declaració per escrit en què s’expliqui el que ha passat.

Si els membres presents no ho comuniquen a la Junta, ho ha de fer
l'autoritat governativa.

2. La Junta Electoral de Zona ha de designar les persones que han de consti-
tuir la mesa, i pot ordenar que en formin part els electors presents en el local.

Si, malgrat actuar com s'ha assenyalat, no es pot constituir la mesa abans de
les 10:00 hores, els membres presents o l'autoritat governativa ho han de
comunicar a la Junta Electoral de Zona, que ha de convocar una nova vota-
ció dins dels dos dies següents.



La convocatòria s’ha de fixar a la porta del local electoral i la Junta Electoral
ha de nomenar nous membres de la mesa.

2. COMPROVACIÓ DEL MATERIAL ELECTORAL

Si en algun moment s’observa alguna deficiència o falta algun dels ele-
ments esmentats (urna, cabina, sobres, paperetes, documentació i
impresos), el president o presidenta ho ha de comunicar immediata-
ment a la Junta Electoral de Zona perquè l'hi subministri.

Una vegada presents el president o presidenta i dos vocals, cal comprovar
que la mesa disposa dels elements següents:

A. UNA URNA PER A L'ELECCIÓ QUE S’HA DE FER
L'urna ha d'estar tancada i precintada, com a garantia que no pot ser mani-
pulada. Per això, en cas de trencament o deteriorament del precinte, el pre-
sident o presidenta de la Mesa, si no pot obtenir oportunament una altra urna
de la Junta Electoral de Zona, n’ha d'assegurar el tancament amb qualsevol
mitjà al seu abast.

B. UNA CABINA DE VOTACIÓ
La cabina ha de ser a la mateixa habitació o local on es desenvolupi la vota-
ció, i en un lloc intermedi entre l'entrada i la mesa electoral.

C. SOBRES I PAPERETES
El color de les paperetes i els sobres per a les Eleccions al Parlament Euro-
peu és el blanc.
Durant tota la jornada, i mentre duri la votació, hi ha d'haver un nombre sufi-
cient de sobres i de paperetes de totes i cada una de les candidatures que es
presenten a les eleccions al Parlament Europeu.
Les paperetes s’han de col·locar als casellers de la cabina. Si no hi ha prou
caselles, o no hi caben totes les paperetes, s'ha d’utilitzar una taula auxiliar
que s’ha de situar al costat de la cabina i en què han d’estar disponibles
paperetes de totes les candidatures.

6 ELECCIONS
PARLAMENT
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D. DOCUMENTACIÓ ELECTORAL
- DOS EXEMPLARS CERTIFICATS PER L’OFICINA DEL CENS ELECTORAL

DE LA LLISTA DEL CENS D'ELECTORS ESPANYOLS CORRESPONENT A
LA MESA.
En les Eleccions al Parlament Europeu poden votar tant ciutadanes i ciu-
tadans espanyols com d’altres estats membres de la Unió Europea.
Si en la mesa en què heu estat designat/ada voten també ciutadans i ciu-
tadanes de la Unió Europea, entre la documentació hi ha d’haver, a més
de dos exemplars certificats de la llista del cens d’electors espanyols, dos
exemplars certificats de la llista del cens d’electors estrangers de països
membres de la Unió Europea.
Un exemplar de cada llista s’ha de fixar a l'entrada del local.
L’altre exemplar ha de quedar a disposició de la mesa perquè els seus
membres puguin comprovar que cada votant figura inscrit en el cens.

- ACTES
1. Acta de constitució de la mesa (A la pàgina 13 del present manual es

recull un model d'acta i instruccions per emplenar-la).
2. Acta d'escrutini (A la pàgina 25 del present manual es recull un model

d'acta i instruccions per emplenar-la).
3. Acta de sessió (A la pàgina 26 del present manual es recull un model

d'acta i instruccions per emplenar-la).

- LLISTA NUMERADA DE VOTANTS, per anotar els electors i electores que eme-
ten el vot.

LLISTA NUMERADA DE VOTANTS



- TALONS DE LES CREDENCIALS DELS INTERVENTORS QUE ACTUEN
DAVANT DE LA MESA

INTERVENTORS/ORES
• Cada candidatura pot nomenar dos interventors o interventores per
cada mesa electoral.

• Exerceixen la seva funció només davant de la mesa en què estan
acreditats.

• Poden assistir a la mesa i participar en les deliberacions amb veu
però sense vot. A aquest efecte, els interventors de cada candidatura
acreditats davant de la mesa poden substituir-se entre si.

• Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificats.
• Voten a la mesa davant la qual estan acreditats, encara que no esti-
guin inclosos en el cens electoral d’aquesta mesa.

Les credencials són els documents en què els representants de les candi-
datures nomenen una determinada persona interventora d'aquesta candi-
datura.
Es consideren vàlides les credencials talonàries emeses en paper autoco-
piatiu, així com les emeses en documents individuals idèntics, editades
mitjançant sistemes informàtics i segellades adequadament per la Junta
Electoral de Zona.

Els talons són còpies d'aquest nomenament.

8

- CERTIFICATS DE VOTACIÓ, per estendre als votants que ho sol·licitin.

ELECCIONS
PARLAMENT
EUROPEU 2009

CERTIFICAT DE VOTACIÓ



CREDENCIAL DE INTERVENTOR

- TALONS DE LES CREDENCIALS DELS ELECTORS I ELECTORES INS-
CRITS EN EL CENS DE LA MESA QUE ACTUEN COM A INTERVENTORS
EN UNA ALTRA MESA DIFERENT (si es dóna aquest cas)
Els interventors i les interventores han de votar a la mesa en què estan
acreditats i no en la mesa en què estan inscrits.
Per aquest motiu, la mesa en què estan inscrits ha de tenir constància del
seu nomenament com a interventor o interventora en una altra mesa pel
fet que entre la documentació electoral hi ha una còpia del nomenament.

- TRES SOBRES NUMERATS amb els
números 1, 2 i 3 (Són els sobres que
han de recollir la documentació
electoral una vegada finalitzat l’es-
crutini. El contingut d’aquests
sobres es determina a la part corres-
ponent d’aquest Manual) I REBUTS
DE LLIURAMENT D’AQUESTS
SOBRES .

REBUTS DE LLIURAMENT DELS SOBRES
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- LLISTA de les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema
de lectoescriptura braille, tinguin reconegut un grau de minusvalidesa
igual o superior al 33 per cent i hagin comunicat la intenció d’utilitzar
el procediment de vot accessible per a aquest col·lectiu i DOCUMEN-
TACIÓ REGLAMENTÀRIA per utilitzar aquest sistema de votació, que
s’ha de lliurar als electors i electores inclosos a la llista (hi ha d’haver
una carpeta/sobre amb aquest documentació per a cadascun).

3. COMPROVACIÓ DE LES CONDICIONS DEL LOCAL ELECTORAL

El local electoral ha de tenir les condicions adequades per fer-hi la vota-
ció i ha d'estar perfectament senyalitzat pel que fa a seccions i meses.

Si la mesa adverteix alguna deficiència, s’ha de comunicar immediata-
ment per telèfon a la Junta Electoral de Zona perquè la solucioni.

4. RECEPCIÓ DE LES CREDENCIALS DELS INTERVENTORS I INTER-
VENTORES DE LES CANDIDATURES, I COMPARACIÓ AMB ELS
TALONS. DONAR POSSESSIÓ DEL CÀRREC ALS INTERVENTORS O
INTERVENTORES

Entre les 8:00 i les 8:30 hores, la mesa rep les credencials dels interven-
tors o interventores de les candidatures que es presenten.

Les credencials són els documents en els quals es recull el nomena-
ment d’una determinada persona com a interventora d'aquesta candi-
datura.

Les credencials s’han de numerar a mesura que es presenten, per tenir
constància de l'ordre de presentació.
El president o presidenta ha de comparar les credencials amb els talons
(còpies del nomenament) que consten entre la documentació que es lliu-
ra a la mesa, i comprovar que coincideixen.

ELECCIONS
PARLAMENT
EUROPEU 2009
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Si les credencials i els talons són iguals, es dóna possessió del càrrec als
interventors i les interventores:
- S'ha d’indicar a l'interventor o interventora que la mesa el reconeix com
a tal.

- S'ha d’incloure el seu nom a l'acta de constitució de la mesa, a l'apartat
corresponent (llista d'interventors admesos per la mesa).

- Finalment, les credencials s’han de tornar als interventors, excepte si la
mesa no ha rebut els talons. (En aquest cas s’han de conservar per
adjuntar-les a l’expedient electoral.)

Només pot actuar davant de la mesa un màxim de dos interventors o
interventores per cada candidatura.
Si es presenten més de dos interventors o interventores d'una mateixa
candidatura, s’ha de donar possessió del càrrec als qui primer han pre-
sentat les credencials.

PROBLEMES QUE HI POT HAVER:
1. Que la mesa no hagi rebut els talons.
2. Que es dubti de l'autenticitat de les credencials.
3. Que es dubti de la identitat de les persones que es presenten com a

interventors.
4. Que els interventors es presentin a la mesa després de les 8:30

hores, una vegada confeccionada l'acta de constitució

En aquests casos, el president o presidenta ha de consignar aquestes cir-
cumstàncies a l'acta de constitució de la mesa, per a un aclariment pos-
terior i, a més, segons de quin supòsit es tracti ha de fer el que segueix:
- En el supòsit 1 (si entre la documentació electoral no hi ha els talons)
s’han d’unir les credencials a l’expedient electoral, i s’han d’incloure
al sobre número 1, al final de la jornada electoral.

- En els supòsits 1, 2 i 3 (si no s’han rebut els talons, es dubta de l’au-
tenticitat de les credencials o de la identitat dels qui es presenten
com a interventors), el president o presidenta ha de donar possessió
del càrrec als interventors/ores, si així ho exigeixen.

- En el supòsit 4 (si els interventors/ores es presenten una vegada con-
feccionada l’acta de constitució) no se’ls donarà possessió del càrrec,
però sí que podran votar a la mesa.
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Els talons facilitats amb la documentació de la mesa s’han d'adjuntar
a l'expedient electoral i s’han d’incloure al sobre número 1.

APODERATS I APODERADES
• Els apoderats i apoderades (que
exerceixen la representació de la
candidatura als actes i operacions
electorals) poden accedir lliure-
ment a tots els locals electorals,
examinar el desenvolupament de
la votació i de l'escrutini en qual-
sevol mesa, formular reclamacions
i protestes i demanar certificats.

• Els apoderats i apoderades, si no
hi ha interventors de la seva can-
didatura, poden actuar com a
tals davant de la mesa, partici-
pant en les deliberacions amb
veu i sense vot.

• Els apoderats i apoderades han
d'identificar-se com a tals exhibint el seu nomenament (credencial) i el
document nacional d'identitat als membres de la mesa.
• Els apoderats i apoderades no voten a la mesa si no figuren en el seu
cens.

INTERVENTORS I APODERATS
Els interventors i apoderats poden portar emblemes o adhesius de l’en-
titat política a la qual representen, però només per identificar-se com a
interventors o apoderats d’aquesta candidatura, i sense que això cons-
titueixi propaganda electoral.

ELECCIONS
PARLAMENT
EUROPEU 2009
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5. DESPRÉS D’EFECTUAR LES OPERACIONS ANTERIORS, A LES 8:30
HORES S’HA ESTENDRE L'ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA

S’ha de fer el següent:
1. EMPLENAR L’ACTA. El president o presidenta ha d’emplenar l’imprès

següent (que ha de ser entre la documentació de la mesa):

2. FIRMAR L’ACTA. El president o presidenta de la mesa, els dos vocals i els
interventors de les candidatures que han lliurat la seva credencial han de
firmar l’acta de constitució de la Mesa.

3. LLIURAR CÒPIES DE L’ACTA. El president o presidenta de la mesa ha de
lliurar una còpia de l'Acta de constitució als representants de les candi-
datures, apoderats o interventors que ho sol·licitin.

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL

Constitució de la Mesa Electoral

8:30 hores

5. Confecció de l'Acta de Constitució de la Mesa



Nomès s’ha de lliurar una còpia de l’acta per cada candidatura.

Si el president o presidenta refusa o demora el lliurament de la còpia
de l’acta de constitució a qui té dret a reclamar-la, el reclamant o recla-
mants han d’estendre per duplicat la protesta i l’han de firmar. Un
exemplar s'ha d’adjuntar a l'expedient electoral (que s’inclou al sobre
1) i un altre ha de ser remès pel reclamant o reclamants a la Junta
Electoral competent per realitzar l'escrutini general.

Si en algun moment s’observa alguna deficiència o falta algun dels ele-
ments esmentats (urna, cabina, sobres, paperetes, documentació i
impresos), el president o presidenta ho ha de comunicar immediata-
ment a la Junta Electoral de Zona perquè l'hi subministri.

6. COMENÇAMENT DE LA VOTACIÓ

A les 9:00 hores en punt el president o presidenta ha d’anunciar el comen-
çament de la votació, amb les paraules "comença la votació”.

- Durant tota la jornada electoral la mesa ha de comptar amb la pre-
sència, almenys, de dos dels seus membres.

Votació

9 a 20 hores

6. Començament de la votació

7. Desenvolupament de la votació

14
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-Durant tota la jornada electoral el president o presidenta ha de fer
guardar l’ordre al local electoral, d’acord amb allò que s'assenyala al
final d'aquest Manual.

LA VOTACIÓ ES POT INTERROMPRE O SUSPENDRE EN ELS CASOS
SEGÜENTS:

- Interrupció: el president o presidenta interromp la votació quan
adverteix l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no pot
suplir-la mitjançant paperetes subministrades pels interventors o
apoderats de la candidatura corresponent. En aquest cas, el presi-
dent o presidenta ha de comunicar per telèfon aquest fet a la Junta
Electoral de Zona que, immediatament, ha de proveir el subminis-
trament de noves paperetes.
La interrupció no pot durar més d'una hora i la votació s’ha de pro-
rrogar tant de temps com s’ha interromput.

- Suspensió: la suspensió de la votació es produeix, bé per interrup-
ció superior a una hora, o bé per qualsevol motiu que faci impos-
sible l'acte de la votació.
El president o presidenta, abans d'adoptar la decisió de suspendre
la votació, ha de demanar l'opinió de tots els membres de la Mesa
i, si les circumstàncies ho permeten, ha de consultar per telèfon la
Junta Electoral de Zona.
Una vegada adoptada la decisió de suspendre la votació, que s’ha
de reflectir en escrit raonat, el president o presidenta ordena la
destrucció de totes les paperetes dipositades fins al moment a les
urnes i envia immediatament una còpia de l'escrit esmentat a la
Junta Electoral Provincial, ja sigui en mà o per correu certificat. Si
se suspèn la votació en una mesa, la Junta Electoral de Zona ha de
convocar noves eleccions a la mesa dins dels dos dies següents.

7. DESENVOLUPAMENT DE LA VOTACIÓ

1r. ELS ELECTORS I ELECTORES S'APROPEN A LA TAULA D'UN EN UN.
2n. L'ELECTOR O ELECTORA MANIFESTA EL SEU NOM I COGNOMS al pre-

sident o presidenta.
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3r. ELS VOCALS I INTERVENTORS COMPROVEN LA IDENTITAT DE L'E-
LECTOR O ELECTORA. Per poder-ho fer, l'elector o electora ha de pre-
sentar qualsevol dels documents següents:
- Document nacional d'identitat (DNI). No serveix el resguard del DNI en
tràmit, atès que no hi apareix la fotografia de l’elector o electora.

- Passaport (amb fotografia).
- Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
- Els ciutadans de la Unió Europea es poden identificar amb la targeta de
residència si en tenen.

S’ACCEPTA LA PRESENTACIÓ D’AQUESTS DOCUMENTS ENCARA
QUE ESTIGUIN CADUCATS, PERÒ HAN DE SER ELS ORIGINALS. NO
S’ADMETEN FOTOCÒPIES.

SI MALGRAT L'EXHIBICIÓ D'ALGUN D'AQUESTS DOCUMENTS, SOR-
GEIXEN DUBTES SOBRE LA IDENTITAT DE L'ELECTOR, LA MESA,
TENINT EN COMPTE ELS DOCUMENTS APORTATS I EL TESTIMONI
DELS ELECTORS PRESENTS, HA DE DECIDIR PER MAJORIA.
AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES S'HAN D'ANOTAR A L'ACTA DE SESSIÓ.

4t. COMPROVACIÓ QUE L'ELECTOR O ELECTORA ESTÀ INSCRIT/A A LA
LLISTA DEL CENS ELECTORAL
Els vocals i interventors han de comprovar que l'elector o electora figura
a la llista del cens.

A la llista del cens electoral figuren inscrits els electors que poden votar
a la mesa.
Aquesta llista ha de ser entre la documentació facilitada a la mesa.

Si l'elector o electora no figura a la llista del cens, només pot votar a la
mesa si presenta un dels documents següents:

A) Una sentència judicial que reconegui el dret de la votant o el votant a
estar inscrit en el cens de la mesa.

B) Un certificat censal específic, expedit per la Delegació Provincial de
l'Oficina del Cens Electoral, que l’habiliti per fer efectiu el dret al vot.
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Un certificat censal específic és un document per mitjà del qual un ciu-
tadà o ciutadana pot acreditar que està inscrit o inscrita en el cens elec-
toral vigent encara que no figuri als exemplars certificats de les llistes
del cens posats a disposició de les meses electorals o que hi figuri amb
dades incorrectes.

Els certificats censals poden ser de dos tipus:
1. D'alta al cens: es refereixen a ciutadans que estan inscrits en el cens elec-
toral, però que no figuren en la llista certificada enviada a la mesa.
2. De correcció d'errors materials: tenen per finalitat corregir alguna de les
dades (nom, cognoms o data de naixement) dels votants que estan inclosos
en la llista certificada del cens enviada a la mesa.

L’elector pot sol·licitar personalment els certificats censals específics
fins al mateix dia de la votació i abans de l'hora de tancament dels
col·legis electorals.
Es poden demanar per fax, a través de l'ajuntament, i es poden trame-
tre a les persones interessades per aquest mateix mitjà, de manera que
serà vàlid no només l'original, sinó també el tramès per fax.
Els certificats censals específics s’han de tenir en compte a la llista
numerada de votants per computar-los degudament a les actes d’es-
crutini i sessió.

CERTIFICACIÓ D’ALTA EN EL CENS CERTIFICACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRORS
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Els certificats censals específics NO S’HAN DE CONFONDRE AMB LES
TARGETES CENSALS que, a l'efecte d'informació, remet l'Oficina del
Cens Electoral a tots els electors i electores.

Aquestes targetes censals:
- NO SERVEIXEN PER IDENTIFICAR els electors.
- NO SERVEIXEN PER PERMETRE VOTAR als electors.

Els certificats censals específics
TAMPOC S’HAN DE CONFON-
DRE AMB EL CERTIFICAT
D’INSCRIPCIÓ AL CENS, que
s’inclou en la documentació del
vot per correu.

ELECCIONS
PARLAMENT
EUROPEU 2009

TARGETA CENSAL

CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ AL CENS



MANUAL PER ALS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 19

A MÉS, S’HA DE TENIR EN COMPTE QUE:
- No poden votar personalment a la mesa, encara que estiguin incloses
en el cens d’aquesta, les persones que hagin sol·licitat emetre el vot
per correu (apareix una lletra "C" al costat del seu nom a la llista del
cens, o l'elector figura en una "relació d'electors de la mesa que han
sol·licitat el vot per correu", que hi ha com a apèndix a la llista del
cens).

- No poden votar a la mesa, encara que estiguin incloses en el cens d’a-
questa, els interventors acreditats davant d'una altra mesa.

- Poden votar a la mesa, encara que no estiguin inclosos en el cens d’a-
questa els interventors acreditats davant de la mesa.

5è. RECEPCIÓ DEL SOBRE DE VOTACIÓ
El vot és secret.
L'elector ha de lliurar amb la seva pròpia mà al president o presidenta el
sobre de votació tancat.

Els electors que no saben llegir, o que per discapacitat no poden triar la
papereta, col·locar-la dins del sobre, o lliurar-la a la presidència de la
mesa, poden demanar l'ajuda d'una persona de confiança.

6è. INTRODUCCIÓ DEL SOBRE A L’URNA
A continuació, el president o presidenta ha de fer el següent:
a) No ha d'ocultar ni un moment el sobre a la vista del públic.
b) Ha de dir en veu alta el nom de l'elector o electora, i afegir "vota".
c) Ha d’introduir el sobre a l’urna.

Heu de recordar que abans d'introduir el sobre a l'urna, s'ha d'haver
comprovat la identitat de l'elector o electora i la inscripció al cens.
El sobre l’ha d'introduir a l'urna el president o presidenta, no l'elector
o l’electora.

7è. ANOTAR L'ELECTOR O ELECTORA A LA LLISTA NUMERADA DE
VOTANTS
A) Els vocals i, si s'escau, els interventors que ho desitgin, han d’anotar
a la llista numerada de votants el nom i cognoms dels electors per l'ordre
en el qual han emès el vot.
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B) A més, han d’indicar el número amb què figuren a la llista del cens
electoral, o que han aportat un certificat censal específic.

L'elector té dret a examinar si té ben anotats el nom i els cognoms a la
llista numerada de votants.

VOTACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL QUE
CONEIXEN EL SISTEMA BRAILLE i que utilitzen el procediment de vot
accessible regulat reglamentàriament (si a la mesa electoral hi ha algu-
na persona que ha sol·licitat la utilització d’aquest procediment)
El president o la presidenta de la mesa electoral o, si escau, algun dels
vocals, ha de lliurar a la persona electora amb discapacitat visual que
hagi comunicat la seva intenció d’utilitzar del procediment de votació
accessible la documentació que integra aquest procediment. Prèvia-
ment s’ha de comprovar, mitjançant l’exhibició del DNI, la inclusió d’a-
questa persona a la llista de persones que han comunicat la intenció
d’utilitzar aquest procediment, llista que té la mesa electoral.
A la documentació lliurada, la persona electora hi ha de trobar unes
instruccions explicatives sobre la utilització d’aquesta, impreses en sis-
tema braille.
Igualment, el president o la presidenta de la mesa electoral, o, si escau,
algun dels vocals, li ha d’indicar i li ha de facilitar l’accés a l’espai del
col·legi electoral habilitat per utilitzar la documentació lliurada.
Una vegada seleccionada la seva opció de vot, se segueix el mateix pro-
cediment de votació descrit per a la totalitat d’electors.
A més del procediment de vot accessible que facilita a les persones
amb discapacitat visual l’exercici del dret de sufragi, aquestes perso-
nes poden seguir fent ús de la possibilitat d’assistència d’una persona
de confiança per poder exercir el seu dret de vot.
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8. FI DE LA VOTACIÓ (20:00 HORES)

A LES 20:00 HORES, EL PRESIDENT O PRESIDENTA HA D’ANUNCIAR EN
VEU ALTA QUE CONCLOU LA VOTACIÓ.

Si la votació s'ha hagut d’interrompre l'horari s’ha de prorrogar durant tant
de temps com hagi durat la interrupció.

Si, després que s’ha anunciat el final de la votació queden al local electoral
o a l'accés al local electors que encara no han votat, el president o presiden-
ta els ha de deixar votar, i no ha de permetre que voti ningú més.
Tot seguit, després que hagi votat l'últim elector o electora present en el
local, el president o presidenta ha d’introduir a l'urna els sobres que conte-
nen les PAPERETES DE VOT REMESES PER CORREU, corresponents a
aquelles persones que ho han demanat des d’Espanya o des de l’estranger.

Per això s’han de seguir els passos següents:

1r. Obrir, un per un, els sobres remesos a la presidència de la mesa i com-
provar que contenen el certificat d'inscripció en el cens de l'elector i el
sobre de vot per correu.
EL SOBRE QUE CONTÉ LA PAPERETA DEL VOT NO S’HA D’OBRIR.

Finalització de la votació i escrutini

A partir de la 8 del vespre

08. Fi de la votació (20:00 hores)

09. Votació dels membres de la mesa i els interventors
o interventores

10. Firma de la llista numerada de votants

11. Escrutini

12. Anunci del resultat de la votació

13. Elaboració de l’acta d'escrutini

14. Elaboració de l’acta de sessió
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Si falta el certificat d'inscripció en el cens no es pot considerar com a
vot vàlid, nul o en blanc, perquè no es pot comptabilitzar el o la votant.
Per aquest motiu s’ha de destruir el sobre i tota la documentació que
conté.

2n. Comprovar que l'elector o electora està inscrit en el cens de la mesa.
3r. Introduir a l'urna corresponent el sobre de votació.
4t. Anotar l'elector o electora a la llista numerada de votants.
Els vocals són les persones encarregades d’anotar el nom de l'elector o
electora a la llista numerada de votants.

9. VOTACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA I ELS INTERVENTORS I
INTERVENTORES

A continuació, poden votar els membres de la mesa i els interventors o inter-
ventores acreditats davant la mesa. El president o presidenta ha d’introduir
el sobre a l'urna.

A la llista numerada de votants s’ha d'indicar la secció i la mesa elec-
toral dels interventors que no figuren en el cens de la mesa.

10. FIRMA DE LA LLISTA NUMERADA DE VOTANTS

Després d’aquestes operacions, els vocals i interventors han de firmar la llis-
ta numerada de votants.

La firma s’ha de posar als llocs següents de la llista:
- al marge de cada un dels fulls, i també
- immediatament a sota de l'últim nom escrit.

11. ESCRUTINI

Després d’acabar la votació s’ha de procedir, de forma immediata i sense
interrupcions, a escrutar els vots.
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L'escrutini és públic i no es pot suspendre fins que s'han comptat tots
els vots.
El president o presidenta ha d’ordenar l'expulsió immediata de les per-
sones que entorpeixen o pertorben l'escrutini.

L’ESCRUTINI DE RESULTATS S’HA DE FER DE LA MANERA SEGÜENT:
1. El president o la presidenta de la mesa:

- Ha d’obrir l’urna
- Ha de treure, un per un, els sobres de l'urna, els ha d’obrir i ha de llegir
en veu alta la denominació de la candidatura votada.

Els sobres oberts s’han de conservar per al recompte posterior.

En examinar els sobres i les paperetes, a més de vots vàlids a candi-
datures, es poden trobar casos de:

• vots en blanc, i
• vots nuls

Aquestes dues categories s’han de tenir en compte a efectes del
recompte i determinació del resultat de la votació.

Són VOTS EN BLANC:
- Els sobres que no contenen papereta.

Són VOTS NULS:
- Els que s'emeten en sobres o paperetes diferents del model oficial.
- Les paperetes sense sobre.
- Els sobres que contenen més d'una papereta de candidatures dife-
rents (si s'hi han inclòs diverses paperetes de la mateixa candidatu-
ra, es compta com un sol vot vàlid a aquesta candidatura).
- Els que s'emeten en sobres alterats.
- Els vots emesos en paperetes que en el moment de l’obertura del
sobre presentin qualsevol tipus d’alteració, perquè s'hagi modifi-
cat, afegit, marcat o ratllat el nom d’un candidat o candidata o la
denominació, sigles o el símbol de la candidatura; s’hi hagi alterat
l’ordre de la candidatura; s’incloguin aspes, creus, ratlles, expres-
sions o lemes a l’anvers o revers de la papereta, o la papereta esti-
gui trencada o esquinçada.
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- Ha d’ensenyar cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interven-
tors i apoderats.

Si algun notari o notària, candidat o candidata o representant de candi-
datura, present a l’acte d’escrutini, té dubtes sobre el contingut d'una
papereta, pot demanar que s’examini davant dels membres de la mesa.

2. La mesa electoral ha de:
- Comprovar que el nombre de sobres coincideix amb el de votants anotats
a la llista numerada de votants

La llista numerada de votants ha d’incloure els votants que han aportat
un certificat censal específic d’alta en el cens de la mesa.
Aquestes persones, en principi, no estaven incloses a la llista del cens
que té la mesa, però hauran votat també a la corresponent mesa elec-
toral en aportar el certificat censal específic d’alta.

- Resoldre les reclamacions i protestes contra l'escrutini. El president o
presidenta ha de preguntar si hi ha alguna protesta contra l'escrutini de
l'elecció. Si es presenta alguna protesta l’ha de resoldre la mesa per majo-
ria dels seus membres.
- Destruir les paperetes de votació en presència dels assistents.

Tanmateix, NO S’HAN DE DESTRUIR les paperetes següents:
- Les paperetes a les quals s'ha negat validesa (vots nuls).
- Les paperetes que han estat objecte d'alguna reclamació.

Amb les paperetes que no es destrueixen, s’ha de fer el següent:
- Els membres de la mesa hi han de posar la firma.
- S'han d’adjuntar a l'acta de sessió (quan es redacti, en finalitzar l'es-
crutini).
- I s'han d’incloure al sobre número 1.
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12. ANUNCI DEL RESULTAT DE LA VOTACIÓ

El president o presidenta ha d’anunciar, en veu alta, el resultat de la votació.

En aquest anunci, ha d'indicar les dades següents:
- El nombre d'electors censats (els electors que figuren a les llistes certi-
ficades del cens electoral).
- El nombre de certificats censals aportats (s’han de reflectir separada-
ment els certificats d'alta en el cens i els certificats de correcció d'errades
materials).
- El nombre de votants.
- El nombre de vots nuls.
- El nombre de vots en blanc.
- El nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

13. ELABORACIÓ DE L’ACTA D’ESCRUTINI

Després d'anunciar el resultat de les eleccions, s’ha d'estendre l'acta d'es-
crutini. S’ha de fer el següent:

• Emplenar l’imprès següent (acta
d’escrutini) que ha de figurar entre
la documentació de la mesa:

• Firmar l'acta d'escrutini:
El president o presidenta de la me-
sa, els dos vocals i els interventors
de les candidatures han de firmar
l’acta d’escrutini.

• Fixar l'acta d'escrutini a l'entrada
del local.
L'original de l'acta d'escrutini s’ha
de fixar a la part exterior o a l'en-
trada del local.

• Lliurar còpies de l'acta d'escrutini.

ACTA D’ESCRUTINI



S’han de lliurar còpies de l'acta a les persones següents, i per aquest l’ordre:
1. En primer lloc, al representant de l'Administració.

El representant designat per l'Administració ha de recollir l'acta d'escru-
tini de la mesa electoral per tal que el Govern pugui facilitar informació
provisional sobre els resultats de l'elecció.

2. Després, als representants de candidatura, interventors, apoderats o
candidats que ho sol·licitin.

Només s’ha de lliurar una còpia de l'acta per cada candidatura.

14. ACTA DE SESSIÓ

A continuació, s’ha d'estendre l’acta de sessió. S’ha de fer el següent:

1. Emplenar l'imprès següent (acta de sessió) que ha de ser entre la docu-
mentació de la mesa):
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2. Firmar l'acta de sessió:
El president o presidenta de la mesa, els dos vocals i els interventors de
les candidatures han de firmar l'acta de sessió.

3. S’han de lliurar còpies de l'acta de sessió.
Els representants de les candidatures, apoderats, interventors i candi-
dats tenen dret a l’expedició immediata de còpia de l'acta.

15. PREPARACIÓ DELS SOBRES DE DOCUMENTACIÓ ELECTORAL

Després d’acabar les operacions anteriors, s’ha de preparar la documentació
electoral. Això requereix:

1. DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL EN TRES SOBRES:

A) SOBRE NÚMERO 1

Al sobre número 1 s’han d'incloure els documents següents:

1. Original de l'acta de constitució de la mesa.
L'acta de constitució de la mesa és autocopiativa i els membres de la
mesa n'han de tenir un nombre suficient d'exemplars per donar les
còpies corresponents a les persones autoritzades a rebre-les

2. Original de l'acta de sessió.

3. Documents als quals es fa referència a l'acta de sessió. En concret,
s’han d’incloure els documents següents: la llista numerada de votants,
certificats censals aportats, talons de les credencials dels interventors,

Preparació i lliurament de la documen-
tació electoral.
Fi de les funcions de la mesa
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llista del cens electoral utilitzada i les paperetes nul·les o que han estat
objecte de reclamació.

B) SOBRES NÚMERO 2 i NÚMERO 3

A cada un dels sobres 2 i 3 s'han d’incloure els documents següents:
- una còpia de l'acta de constitució de la mesa, i
- còpia de l'acta de sessió.

2. TANCAR ELS SOBRES I FIRMAR-LOS
Després de tancar els sobres, el president o presidenta, vocals i interventors
han de posar-hi les firmes, de manera que les signatures creuin les solapes.

16. LLIURAMENT DELS SOBRES

1r. LLIURAR ELS SOBRES 1 I 2 AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA O DE
PAU

- El president o presidenta ha de lliurar els sobres 1 i 2 al jutjat de pri-
mera instància o de pau de la circumscripció on hi ha la mesa.

Poden acompanyar el president o presidenta un vocal i els interventors
que ho desitgin.
Les forces i cossos de seguretat han d’acompanyar i, si cal, facilitar el
desplaçament d'aquestes persones.

- El jutge o la jutgessa rep la documentació i firma el rebut corresponent
(que ha de ser entre la documentació de la mesa).

UNA VEGADA LLIURATS ELS SOBRES NÚMERO 1 I NÚMERO 2 AL
JUTGE O JUTGESSA, FINALITZEN LES FUNCIONS DELS MEMBRES
DE LA MESA QUE HAN ANAT AL JUTJAT.

2. LLIURAR EL SOBRE NÚMERO 3 AL FUNCIONARI O FUNCIONÀRIA DE
CORREUS.
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- Un dels vocals, almenys, ha de romandre al local electoral fins al lliura-
ment del sobre número 3.
- El Servei de Correus ha d’enviar un funcionari o funcionària a la mesa
electoral per recollir el sobre número 3.
- El funcionari o funcionària de Correus s’ha de fer càrrec del sobre i ha
de firmar el rebut corresponent (que ha de ser entre la documentació de
la mesa).

UNA VEGADA LLIURAT EL SOBRE NÚMERO 3 AL FUNCIONARI O
FUNCIONÀRIA DE CORREUS, FINALITZEN LES FUNCIONS DEL
VOCAL QUE S’HA QUEDAT AL LOCAL ELECTORAL.
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ORDRE PÚBLIC

El compliment estricte de les normes d'ordre públic és essencial durant la jor-
nada electoral, i és el president o la presidenta de la mesa qui té la respon-
sabilitat d’aquest compliment.

El manteniment de l'ordre dins del local electoral, i fins i tot a les rodalies,
és indispensable per garantir la llibertat de vot dels electors.

1. FACULTATS DEL PRESIDENT O PRESIDENTA DE LA MESA

• El president o presidenta de la mesa té, dins del local electoral, l'auto-
ritat exclusiva de cara al compliment estricte de les normes de mante-
niment de l'ordre públic a fi d'assegurar la llibertat dels electors i el
compliment de la llei.

• A aquest efecte, el president o presidenta de la mesa electoral pot dema-
nar la intervenció de les forces i cossos de seguretat que han de prote-
gir els locals electorals.

• Les forces i cossos de seguretat han de prestar al president o presidenta,
dins i fora dels locals electorals, l'auxili requerit.

2. NORMES D'ORDRE PÚBLIC

• L'entrada al local electoral s’ha de mantenir sempre lliure i accessible
per a les persones que tenen el dret d’entrar-hi.

Només tenen dret d’entrar als locals electorals les persones següents:
- Electors/ores, i persones que els han de donar assistència, si ho
necessiten
- Representants de les candidatures
- Candidats/ates
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- Apoderats/ades i interventors/ores
- Notaris/àries
- Agents de l'Autoritat requerits pel president o presidenta
- Membres de les juntes electorals
- Jutges/esses d'Instrucció i els seus delegats
- Representants de l'Administració

Qualsevol altra persona necessita l’autorització del president o presi-
denta per romandre al local.

• No és permesa la formació de grups dins el local o en els seus voltants
que puguin entorpir l'accés al Col·legi Electoral.

• No s’admet la presència en les proximitats del local de persones que
puguin dificultar o coaccionar el lliure exercici del dret de vot. El presi-
dent o presidenta de la mesa ha de prendre totes les mesures que con-
sideri convenients per evitar-ho.

• Ningú pot entrar al local electoral amb armes o instruments que es
puguin usar com a tals, a excepció dels agents encarregats de protegir
el local, si són requerits pel president o presidenta.

• Ni al local electoral ni en els seus voltants es poden fer actes de propa-
ganda electoral.

3. ANOTACIÓ D'INCIDENTS A L'ACTA DE SESSIÓ

S’han de fer constar a l'acta de sessió els incidents que hagin afectat l'ordre
al local electoral, amb indicació del nom i cognoms de qui els ha provocat.


