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INTRODUCCIÓ  

Este manual s’ha elaborat perquè puga exercir correctament les funcions 
que es deriven del seu nomenament com a membre d’una Mesa. Llija’l 
detingudament,	si	és	possible	amb	antelació	suficient,	i	porte’l	amb	vosté	el	dia	
de la votació: li resultarà molt útil.

Ser membre d’una Mesa electoral és un deure cívic ineludible. Sense la 
disposició i l’esforç de les persones que, com vosté, formen part de les Meses 
electorals, seria impossible portar a terme la realització d’un procés electoral.

COM ES DESIGNEN ELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS? 

Són elegits pels ajuntaments, per mitjà de sorteig públic, entre persones 
menors de setanta anys i que sàpien llegir i escriure. 

Cada Mesa ha d’estar composta, obligatòriament, per tres persones: un 
President o Presidenta i dos vocals, cada un amb els seus dos respectius 
suplents. 

La Presidència de la Mesa és la màxima autoritat en el local electoral, i 
és qui decidix l’actuació a realitzar davant de qualsevol situació durant la 
jornada de votació.

QUINS DRETS I QUINES OBLIGACIONS TENEN ELS MEMBRES 
DE LES MESES ELECTORALS?

Els membres de les Meses designats, sempre que exercisquen les seues 
funcions com a tals durant la jornada electoral, tenen dret a:

–	Dieta.	La	quantia	per	a	cada	procés	pot	consultar-la	en	www.infoelectoral.
interior.es

– Permís retribuït durant el dia de la votació, si és laborable, i una reducció de 
cinc hores de duració en la seua jornada de treball del dia després de les 
eleccions, en el cas dels treballadors per compte d’altri i dels funcionaris.

– Protecció del sistema de la Seguretat Social davant de les contingències i 
situacions	que	puguen	derivar-se	de	la	seua	participació	en	les	eleccions.	
Si haguera de fer ús d’esta protecció, pose’s en contacte amb la Delegació/
Subdelegació del Govern.
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Estos càrrecs són obligatoris, de manera que es considera delicte electoral 
que les persones que han sigut designades membres de Mesa no es 
presenten el dia de les eleccions per a complir este deure.

FUNCIONS QUE HAN D’EXERCIR ELS MEMBRES DE LA MESA 
DURANT LA JORNADA ELECTORAL

–RELACIÓ CRONOLÒGICA–

ENTRE LES 8 I LES 9 DEL MATÍ

8 DEL MATÍ 

Reunió en el local electoral, comprovació del 
material electoral i de les condicions del local.
Donar possessió del seu càrrec als interventors.

1. REUNIÓ EN EL LOCAL ELECTORAL

A les 8 del matí del dia de la votació han d’estar presents en el local electoral 
tots els membres de Mesa i els seus suplents. Estos, una vegada constituïda 
la Mesa, si no han hagut de substituir cap titular poden abandonar el local 
electoral.

Si no es presenta la persona designada com a President o Presidenta titular, 
ni tampoc els seus suplents, assumirà la Presidència de la Mesa el primer o el 
segon vocal, que haurà de ser substituït com a vocal pels seus suplents.
                           
Si	a	pesar	del	que	s’ha	assenyalat	anteriorment	no	pot	constituir-se	la	Mesa	
per no comptar amb els tres membres que exigix la llei (President o Presidenta 
i dos vocals) s’actuarà de la manera següent:

1. Els membres de la Mesa que sí que han acudit o, si és el cas, 
l’autoritat governativa, han de comunicar el que ha ocorregut a la 
Junta	Electoral	de	Zona	i,	a	més,	enviar	per	correu	certificat	una	
declaració per escrit explicant el que succeïx.
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2. La Junta Electoral de Zona intervindrà designant les persones que 
han de constituir la Mesa, i podran ordenar que en formen part els 
electors presents en el local.

Si,	a	pesar	d’actuar	com	s’ha	assenyalat,	no	pot	constituir-se	la	Mesa	abans	
de les 10 del matí, els membres presents o l’autoritat governativa han de 
comunicar-ho	a	la	Junta	Electoral	de	Zona,	que	convocarà	una	nova	votació	
dins	dels	dos	dies	següents.	La	convocatòria	es	fixarà	en	 la	porta	del	 local	
electoral i la Junta Electoral nomenarà els nous membres de la Mesa.

Recorde: en esta i en altres qüestions incidentals, els membres de la Mesa 
podran trobar ajuda en el representant de l’Administració, que des de primera 
hora del matí es trobarà en el local electoral.

2. COMPROVACIÓ DEL MATERIAL ELECTORAL 

Si	en	algun	moment	observa	alguna	deficiència,	o	falta	algun	dels	elements	que	
es	mencionen	a	continuació,	ha	de	comunicar-ho	 immediatament	a	 la	Junta	
Electoral de Zona perquè procedisca a la seua substitució o subministrament.

2.1. UNA URNA PER A L’ELECCIÓ QUE S’HA DE CELEBRAR

L’urna ha d’estar tancada i precintada, com a garantia que no pot ser manipulada. 
Per això, en cas de ruptura o deteriorament del precinte, la Presidència de la 
Mesa, si no pot obtindre oportunament una altra urna de la Junta Electoral de 
Zona, haurà d’assegurar el tancament de l’urna amb qualsevol mitjà al seu 
abast.
                            
2.2. UNA CABINA DE VOTACIÓ

Ha d’estar en un lloc pròxim a la Mesa.

2.3. SOBRES I PAPERETES

El color de les paperetes i els sobres en les eleccions al Parlament Europeu 
és el blanc.

Durant	 tota	 la	 jornada,	 i	 mentres	 dure	 la	 votació,	 ha	 d’haver-hi	 un	 nombre	
suficient	de	sobres	i	paperetes	de	totes	i	cada	una	de	les	candidatures	que	es	
presenten.



6  ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

Es col·locaran paperetes de totes les candidatures en la cabina o en una taula 
auxiliar situada al costat d’esta.

2.4. DOCUMENTACIÓ ELECTORAL

– LLISTES DEL CENS D’ELECTORS CORRESPONENT A LA MESA

La	Mesa	comptarà	amb	dos	exemplars	certificats	de	la	llista	del	cens	electoral	
corresponent a la Mesa.

En les eleccions al Parlament Europeu poden votar tant ciutadans espanyols 
com d’altres estats membres de la Unió Europea. 

Si en la Mesa on vosté ha sigut designat o designada voten ciutadans de la 
Unió	Europea,	entre	la	documentació	ha	d’haver-hi,	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 es col·locarà en l’entrada del local perquè la puguen 
consultar els votants.

L’altre exemplar de cada llista quedarà a disposició de la Mesa perquè els 
seus	membres	puguen	comprovar	que	cada	votant	figura	 inscrit	en	el	cens.	
Al	 finalitzar	 la	 jornada,	 este	 exemplar	 s’inclourà	 obligatòriament	 entre	 la	
documentació electoral que ha de preparar la Mesa.

– ACTES (constitució, escrutini i sessió)

Ha	d’haver-hi	impresos	de	les	actes	següents:

o Acta de constitució de la Mesa.

o Acta d’escrutini.

o Acta de sessió.
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ELECCIONES/ELECCIONS

En ....................................................................., siendo las ocho horas del día ......... de ......................... de ........., se constituye la 
Mesa electoral indicada, formada por los siguientes miembros.
A ......................................................................., a les huit hores del dia ......... d ......................... de ........., es constituïx la mesa 
electoral indicada, formada pels membres següents.

Seguidamente y personados los interventores designados, exhiben su credencial y se les da posesión de sus cargos.
Seguidament i personats els interventors designats, exhibixen la seua credencial i se’ls dóna possessió dels seus càrrecs.

Nombre y apellidos
Nom i cogNoms

CaNdidatura a la que represeNtaN
    CANDIDATURA QUE REPRESENTEN

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA

PRESIDENTE/A:
PRESIDENT/A
VOCAL 1º :
VOCAL 1r :

VOCAL 2º :
VOCAL 2n

ACM

Por la Presidencia de la Mesa, se indica que conste en acta lo siguiente:
La presidència de la mesa indica que conste en l'acta el següent:

Siendo las 8:30 horas del día indicado, queda constituida la Mesa Electoral, extendiéndose la presente acta, que, en prueba de 
conformidad, firman los asistentes.
A les 8:30 hores del dia indicat, queda constituïda la mesa electoral, i s’estén esta acta, que, en prova de conformitat, firmen els 
assistents.

EL/LA PRESIDENTE/A
EL/LA PRESIDENT/A

LOS INTERVENTORES
ELS INTERVENTORS

LOS VOCALES
ELS VOCALS

PROVINCIA
PROVÍNCIA

MUNICIPIO/EATIM
MUNICIPI/EATIM

DISTRITO CENSAL
DISTRICTE CENSAL

SECCIÓN
SECCIÓ

MESA
MESA

D/Dª.
Sr./Sra.

D/Dª.
Sr./Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª.
Sr./Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

D/Dª. / Sr.Sra.

MODEL D’ACTA DE
CONSTITUCIÓ DE LA MESA

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO / ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

Candidaturas / Candidatures
Votos obtenidos / Vots obtinguts

en letra / en lletra en número
en xifres

Se extiende la presente acta, que, en prueba de conformidad, firman todos los asistentes.
S’estén esta acta, que, en prova de conformitat, firmen tots els assistents.

EL/LA PRESIDENTE/A 
(nombre y firma)

EL/LA PRESIDENT/A
(nom i firma)

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)

ELS INTERVENTORS
(nom i firma)

LOS VOCALES 
(nombre y firma)

ELS VOCALS
(nom i firma)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

PROVINCIA
PROVÍNCIA

MUNICIPIO
MUNICIPI

DISTRITO CENSAL
DISTRICTE CENSAL

SECCIÓN
SECCIÓ

MESA
MESA

ACTA DE ESCRUTINIO / ACTA D'ESCRUTINI 
A las .......... horas del día ......... de .............................. de .........., y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:
A les .......... hores del dia ......... d .............................. de .........., i una vegada conclòs l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:
1. número de eleCtores
    según las listas del Censo
    nombre d'eleCtors
    segons les llistes del Cens
número de CertifiCaCiones Censales presentadas
nombre de CertifiCaCions Censals presentades

2. - De alta en el censo electoral:
      D'alta en el cens electoral:

total eleCtores: (Nº electores según las Listas 
del censo + certificaciones de alta) (1+2)
total d'eleCtors: (nombre d'electors segons 
les llistes del cens + certificacions d'alta) (1+2)

total Votantes: (a+b) 
total Votants: (a+b) 

a) eleCtores Censados en la 
mesa que han Votado:
a) eleCtors Censats en la 
mesa que han Votat:
b) interVentores no Censados 
en la mesa que han Votado:
b) interVentors no Censats en 
la mesa que han Votat:

3

4

5

37

38

39

40

1
2

AEM

número de Votos nulos
nombre de Vots nuls

número de Votos en blanCo
nombre de Vots en blanC

3. - De corrección de errores materiales:
      De correcció d´errors materials:

MODEL D’ACTA D’ESCRUTINI
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ELECCIONES / ELECCIONS

El/La elector/a ......................................................................................................................................................................... 
emitió su voto en las elecciones ...........................................................................

El/La elector/a ...................................................................................................................................................... compareció en esta Mesa 
electoral para emitir su voto a las elecciones ................................................................................... , sin que pudiera serle aceptado por:

(En) ............................................................, (a) .......... d(e) ............................... de ............          El/La Presidente/a / El/la president/a

El/La Presidente/a / El/la president/a

no figurar inscrito en el censo / no figura inscrit en el cens
no justificar suficientemente su identidad / no justifica de manera suficient la seua identitat
suspensión de la votación / s'ha suspés la votació
no constitución de la Mesa / no s'ha constituït la mesa

(*)

(*) Señálese con una cruz lo que proceda / Marqueu amb una creu el que calga

M.3 Certificado de votación / Certificat de votació.

L'elector/a ......................................................................................................................................................................... 
va emetre el seu vot en les eleccions...........................................................................

L’elector/a ...................................................................................................................................................... va comparéixer en esta mesa 
electoral per emetre el seu vot en les eleccions................................................................................ , sense que puga ser acceptat perquè:

(En) ....................................................., (a) .......... d(e) ............................... de ............

MODEL DE CERTIFICAT DE VOTACIÓ

Se han emitido los siguientes votos particulares: (Indicar nombre y apellidos, cargo en la Mesa electoral y motivo del voto).
S’han emés els següents vots particulars: (Indiqueu nom i cognoms, càrrec en la mesa electoral i motiu del vot).

Durante la celebración de la votación han ocurrido los incidentes que se indican:
(Indicar los incidentes con nombre y apellidos de los causantes, en su caso).
Durant la celebració de la votació han ocorregut els incidents que s’indiquen:
(Indiqueu els incidents amb nom i cognoms dels causants, si és el cas).

A las .......... horas del día ......... de .............................. de ..........., y una vez concluidas las operaciones atribuidas a esta Mesa electoral, se 
expide la presente Acta de Sesión:
A les .......... hores del dia ......... de .............................. d ..........., i una vegada concloses les operacions atribuïdes a esta mesa electoral, 
s’expedix esta acta de sessió:

Se hace constar que se han formulado las siguientes reclamaciones y protestas, siendo resueltas por la Mesa electoral 
según se indica: (Indicar las reclamaciones y las resoluciones adoptadas).
Es fa constar que s’han formulat les següents reclamacions i protestes, i les ha resoltes la Mesa electoral segons s’indica: 
(Indiqueu les reclamacions i les resolucions adoptades).

Votos obtenidos / Vots obtinguts

en letra / En llEtra en núm.
En xifrEs

Se extiende la presente acta, que, en prueba de conformidad, firman todos los asistentes.
S’estén esta acta, que, en prova de conformitat, firmen tots els assistents.

EL/LA PRESIDENTE/A 
(nombre y firma)

EL/LA PRESIDENT/A
(nom i firma)

LOS INTERVENTORES
(nombre y firma)

ELS INTERVENTORS
(nom i firma)

LOS VOCALES 
(nombre y firma)

ELS VOCALS
(nom i firma)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

PROVINCIA
PROVÍNCIA

MUNICIPIO
MUNICIPI

DISTRITO CENSAL
DISTRICTE CENSAL

SECCIÓN
SECCIÓ

MESA
MESA

ACTA DE SESIÓN / ACTA DE SESSIÓ

1. número de electores
    según las listas del censo
    nombrE d'ElEctors
    sEgons lEs llistEs dEl cEns
número de certificaciones censales presentadas
nombrE dE cErtificacions cEnsals prEsEntadEs

2. - De alta en el censo electoral:
      D'alta en el cens electoral:

total electores: (Nº electores según las listas 
del censo + certificaciones de alta) (1+2)
total d'ElEctors: (nombre d'electors segons 
les llistes del cens + certificacions d'alta) (1+2)

total Votantes: (a+b) 
total Votants: (a+b) 

a) electores censados en la 
mesa que han Votado:
a) ElEctors cEnsats En la 
mEsa quE han Votat:
b) interVentores no censados 
en la mesa que han Votado:
b) intErVEntors no cEnsats En 
la mEsa quE han Votat:

3

4

5

37

38

39

40

1
2

ASM

candidaturas / candidaturEs

número de Votos nulos
nombrE dE Vots nuls

número de Votos en blanco
nombrE dE Vots En blanc

3. - De corrección de errores materiales:
      De correcció d´errors materials:

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO / ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

MODEL D’ACTA DE SESSIÓ

– CERTIFICATS DE VOTACIÓ per a entregar als votants que en sol·liciten.
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LISTA NUMERADA DE VOTANTES / LLISTA NUMERADA DE VOTANTS

M.1b  Lista numerada de votantes / Llista numerada de votants 

NÚMERO DE ORDEN
NÚMERO D’ORDE

NOMBRE Y APELLIDOS
NOM I COGNOMS

EN LA
VOTACIÓN

EN LA
VOTACIÓ

EN EL CENSO 
DE LA MESA
EN EL CENS
DE LA MESA

ELECCIONES / ELECCIONS

Circunscripción electoral
Circumscripció electoral

Municipio
Municipi

Distrito censal
Districte censal

Sección
Secció

Mesa
Mesa

Relación numerada y formalizada de los electores que, en las elecciones ..................................................................................... celebradas en el día 

............................. han emitido su voto, con expresión del orden en que lo hicieron y del número con que cada uno figura inscrito en el censo electoral

Relació numerada i formalitzada dels electors que, en les eleccions....................................................................................... celebrades el dia

............................ han emés el seu vot, amb expressió de l’orde en què ho han fet i del número amb què cada un figura inscrit en el cens electoral

ELECCIONES
ELECCIONS

LISTA NUMERADA DE VOTANTES
LLISTA NUMERADA DE VOTANTS

Relación numerada y formalizada de los electores que en las elecciones celebradas en 
el día de hoy han emitido su voto, con expresión del orden en que lo hicieron y del 
número con que cada uno figura inscrito en el censo electoral.

Relació numerada i formalitzada dels electors que en les eleccions celebrades hui han emés el 
seu vot, amb expressió de l’orde en què ho han fet i del número amb què cada un figura inscrit 
en el cens electoral.

- Los vocales e interventores firmarán las listas numeradas de votantes al margen de todos sus pliegos e 
inmediatamente debajo del último nombre escrito (Art. 88.4 Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral 
General)

- Els vocals i interventors han de firmar les llistes numerades de votants en el marge de tots els plecs i 
immediatament davall de l’últim nom escrit (Art. 88.4 Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General)

- En la lista numerada de votantes se especificará la sección electoral de los interventores que no figuren en 
el censo de la Mesa (Art. 88.3 de la mencionada ley orgánica)

- En la llista numerada de votants s’especificarà la secció electoral dels interventors que no figuren en el 
cens de la mesa (Art. 88.3 de l’esmentada llei orgànica).

M-1 a. Portada Lista Numerada de Votantes / Portada llista numerada de votants 

Recuerde:

En las elecciones al Parlamento Europeo pueden votar, además de los españoles inscritos en 
el censo electoral, los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España.

Recordeu:

En les eleccions al Parlament Europeu poden votar, a més dels espanyols inscrits en el cens 
electoral, els ciutadans de la Unió Europea que residisquen a Espanya.

MODEL DE LLISTA NUMERADA DE VOTANTS

– LLISTA NUMERADA DE VOTANTS. 

La Mesa hi anotarà el nom i cognoms de cada votant.

– CÒPIA DELS NOMENAMENTS (CREDENCIALS) DELS INTERVENTORS 
QUE ACTUEN DAVANT DE LA MESA (sobre la figura dels interventors i 
els apoderats, consulte la pàgina 29).
  
Les credencials són els documents en què els representants de les candidatures 
nomenen una determinada persona com a interventor d’eixa candidatura. Les 
seues còpies s’inclouran en el sobre número 1 que ha de preparar la Mesa al 
final	de	la	jornada.
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CREDENCIAL

CREDENCIAL
1º Apellido / 1r cognom

Nombre / Nom

Profesión / Professió

Domicilio / Domicili
MATRIZ

MATRIU

1º Apellido / 1r cognom

Nombre / Nom

Profesión / Professió

Domicilio / Domicili

Municipio / Municipi

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO / ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

JUNTA ELECTORAL ZONA DE:  ..............................................................................................................

JUNTA ELECTORAL ZONA D:    .............................................................................................................

Asunto / Assumpte
  CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A

CREDENCIAL NOMENAMENT INTERVENTOR/A

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / DADES DE LA PERSONA PROPOSADA

1º Apellido / 1r cognom 2º Apellido / 2n cognom

Nombre / Nom Nº DNI / Núm. DNI

Profesión / Professió Edad / Edat

Domicilio / Domicili Piso / Pis

Municipio / Municipi Provincia / Província

Inscrito/a en el censo en la circunscripción de:
nscrit/a en el cens en la circumscripció d:

Sección y Mesa 
Secció i mesa

Nº / Núm.

C.P. / CP

Distrito censal 
Districte censal

2º Apellido / 2n cognom

Nº DNI / Núm. DNI

Edad / Edat

Piso / Pis

Provincia / Província

Formación política / Formació política

C.P. / CP

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / DADES DEL/DE LA REPRESENTANT

Para las elecciones / Per a les eleccions

De acuerdo con el artículo78.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, a los efectos de lo 
indicado en ella, nombro a la persona arriba indicada Interventor/a en:

D’acord amb l’article 78.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, als efectes del que s’hi 
indica, nomene la persona abans indicada interventor/a en:

Mesa / Mesa Sección / Secció Distrito / Districte Municipio / Municipi Provincia / Província

Lugar y fecha / Lloc i data

EL/LA REPRESENTANTE / EL/LA REPRESENTANT

N.3a - Nombramiento de Interventores - Matriz / N.3a - Artekari izendatzea - Jatorrizkoa - N.3b - Nombramiento de Interventores - Credencial / N .3b - Nomenament d’Interventors. Credencial
Sr./a. D./Dª / Sr./Sra .............................................................................................................................. 

Nº / Núm.

Municipio / Municipi

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO / ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

JUNTA ELECTORAL ZONA DE:  ..............................................................................................................

JUNTA ELECTORAL ZONA D:    .............................................................................................................

Asunto / Assumpte
  CREDENCIAL NOMBRAMIENTO INTERVENTOR/A

CREDENCIAL NOMENAMENT INTERVENTOR/A

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / DADES DE LA PERSONA PROPOSADA

1º Apellido / 1r cognom 2º Apellido / 2n cognom

Nombre / Nom Nº DNI / Núm. DNI

Profesión / Professió Edad / Edat

Domicilio / Domicili Piso / Pis

Municipio / Municipi Provincia / Província

Inscrito/a en el censo en la circunscripción de:
nscrit/a en el cens en la circumscripció d:

Sección y Mesa 
Secció i mesa

Nº / Núm.

C.P. / CP

Distrito censal 
Districte censal

2º Apellido / 2n cognom

Nº DNI / Núm. DNI

Edad / Edat

Piso / Pis

Provincia / Província

Formación política / Formació política

C.P. / CP

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / DADES DEL/DE LA REPRESENTANT

Para las elecciones / Per a les eleccions

De acuerdo con el artículo78.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, a los efectos de lo 
indicado en ella, nombro a la persona arriba indicada Interventor/a en:

D’acord amb l’article 78.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, als efectes del que s’hi 
indica, nomene la persona abans indicada interventor/a en:

Mesa / Mesa Sección / Secció Distrito / Districte Municipio / Municipi Provincia / Província

Lugar y fecha / Lloc i data

EL/LA REPRESENTANTE / EL/LA REPRESENTANT

Nº / Núm.

MODEL DE CREDENCIAL D’INTERVENTOR

– CÒPIA DELS NOMENAMENTS (CREDENCIALS) DELS ELECTORS 
INSCRITS EN EL CENS DE LA MESA QUE ACTUEN COM A INTERVENTORS 
EN UNA ALTRA MESA DISTINTA, si es dóna este cas.

Els interventors han de votar en la Mesa davant la qual estan acreditats.

Per este motiu, la Mesa on estan inscrits tindrà constància del seu nomenament 
com a interventor o interventora en una altra Mesa, ja que hi ha una còpia del 
dit nomenament entre la documentació electoral.
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ELECCIONES
ELECCIONS

Circunscripción electoral
Circumscripció electoral

Municipio
Municipi

Distrito censal
Districte censal

Sección
Secció

Mesa
Mesa

Sr./Sra. Juez                                                                                     de 
Sr./Sra. jutge/essa ................................................................................. d ..........................................................

La Presidencia, vocalías e interventores en la referida Mesa electoral, / La presidència, vocalies i interventors en la referida mesa electoral,

CERTIFICAN: / CERTIFIQUEN:

Que este sobre contiene los siguientes documentos: / Que este sobre conté els documents següents:

  SOBRE 1: / SOBRE 1

  - ORIGINAL DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
    ORIGINAL DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL 
  - ORIGINAL DEL ACTA DE SESIÓN, CON LOS DOCUMENTOS ELECTORALES A QUE SE HAGA REFERENCIA:
    ORIGINAL DE L'ACTA DE SESSIÓ, AMB ELS DOCUMENTS ELECTORALS ALS QUALS ES FAÇA REFERÈNCIA:

   - Lista numerada de votantes / Llista numerada de votants
   - Papeletas de votación nulas o que hayan sido objeto de reclamación / Paperetes de votació nul·les o que hagen sigut objecte de reclamació
   - Listas del censo electoral utilizadas / Llistes del cens electoral utilitzades
   - Certificaciones censales/sentencias aportadas / Certificacions censals/sentències aportades
   - Copias de las credenciales de los interventores u originales si no se reciben las copias / Còpies de les credencials dels interventors o  
     originals si no es reben les còpies

  SOBRES 2 Y 3 / SOBRES 2 i 3

   - COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL
     CÒPIA DE L'ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL
   - COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN
     CÒPIA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ

VOCALÍAS / VOCALIESLA PRESIDENCIA / LA PRESIDÈNCIA

Los interventores:
Els interventors:

SOBRE Nº 
SOBRE NÚM.

S.5

(Indicar proceso / Indiqueu procés)

ELECCIONES
ELECCIONS

A las ………………................................. horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral antes reseñada 
dos sobres cerrados en cuyo exterior los componentes de dicha Mesa certifican que contienen:
A les ………………............... hores del dia de la data, he rebut de la mesa electoral abans ressenyada dos sobres 
tancats en l’exterior dels quals els components de la mesa esmentada certifiquen que contenen:

Sobre Nº 1 de las elecciones 
Sobre núm. 1 de les eleccions   ............................................................
 
- Original del Acta de constitución de la Mesa. / Original de l’acta de constitució de la Mesa.
- Original del Acta de la sesión. / Original de l’acta de la sessió.
- Lista numerada de votantes. / Llista numerada de votants. 
- Papeletas de votación nulas o que hayan sido objeto de reclamación. / Paperetes de votació nul·les o que  
 hagen sigut objecte de reclamació.
- Listas del Censo electoral utilizadas. / Llistes del Cens electoral utilitzades.
- Certificaciones censales/sentencias aportadas. / Certificacions censals/sentències aportades.
- Copias de las credenciales de los interventores. / Còpies de les credencials dels interventors.

Sobre Nº 2 de las elecciones
Sobre núm. 2 de les eleccions   ............................................................

- Copia del Acta de constitución de la Mesa. / Còpia de l’acta de constitució de la Mesa.
- Copia del Acta de la sesión. / Còpia de l’acta de la sessió.

Ambos sobres están firmados en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General.
Ambdós sobres estan firmats en la manera indicada en l’article 100.4 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral 
General.
…………………..........……, (a) ……… d ……………………… de …………..

EL/LA JUEZ
EL/LA JUTGE/ESSA .…………….........................…….…………..

Recibo de entrega sobres 1 y 2 / Rebut d’entrega sobres 1 i 2

A las ………………................................. horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral antes reseñada un 
sobre cerrado en cuyo exterior los componentes de dicha Mesa certifican que contiene:
A les ………………....................... hores del dia de la data, he rebut de la mesa electoral abans ressenyada un sobre 
tancat en l’exterior del qual els components de la mesa esmentada certifiquen que conté:

Sobre Nº 3 de las elecciones 
Sobre núm. 3 de les eleccions   .............................................................

- Copia del Acta de constitución de la Mesa. / Còpia de l’acta de constitució de la mesa.
- Copia del Acta de la sesión. / Còpia de l’acta de la sessió.

El sobre está firmado en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General.
El sobre està firmat en la manera indicada en l’article 100.4 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General.

…………………........……, (a) ……… de ……………………… de …………..

EL/LA EMPLEADO/A DEL SERVICIO DE CORREOS 
L’EMPLEAT/DA DEL SERVICI DE CORREUS             .........................................................................

Recibo de entrega sobre 3 / Rebut d’entrega sobre 3

Circunscripción electoral
Circumscripció electoral

Municipio
Municipi

Distrito censal
Districte censal

Sección
Secció

Mesa
Mesa

Nota: Cruce con una raya el modelo de recibo que no use.
Nota: Feu una ratlla en el model de rebut que no useu.

 M.2. Recibo de entrega de sobres / Rebut d’entrega de sobres

MODEL DE SOBRE PER A DOCUMENTACIÓ ELECTORAL

MODEL DE REBUT PER A ENTREGA DE SOBRES

– UN JOC DE SOBRES I ELS SEUS REBUTS D’ENTREGA.

Hi haurà un joc de tres sobres, i els rebuts d’entrega corresponents.
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Recorde:	Si	la	Mesa	no	disposa	d’algun	d’estos	elements,	ha	de	comunicar-
ho immediatament a la Junta Electoral de Zona perquè l’envie.

PROCEDIMENT DE VOTACIÓ ACCESSIBLE: VOTACIÓ DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL CONEIXEDORES DEL 
SISTEMA BRAILLE. 

Si en una Mesa electoral vota alguna persona cega o amb discapacitat 
visual que haja sol·licitat, en temps i forma, la utilització del procediment de 
votació accessible, a més de la documentació electoral abans assenyalada, 
en eixa Mesa electoral haurà d’haver:

•	 Una llista amb el DNI dels electors amb discapacitat visual inclosos 
en el cens d’eixa Mesa electoral que han sol·licitat la utilització del 
procediment de votació accessible.

•	 Un maletí o carpeta rígida que hauran d’entregar els membres de 
la	Mesa	a	cada	elector	o	electora	que	figure	en	esta	llista.

Comprove el contingut d’eixe maletí o carpeta rígida:

o Una guia explicativa en braille sobre com utilitzar la documentació 
continguda en el maletí.

o Un sobre estàndard de votació (no retolat en braille)
o Un sobre gran que inclourà un sobre xicotet per cada candidatura 

que concórrega a les eleccions. Cada un d’eixos sobres xicotets 
tindrà apegada una etiqueta on constarà, en tinta i en braille, la 
denominació de la candidatura la papereta electoral de la qual 
(estàndard, no en braille) està dins del sobre.
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3. COMPROVACIÓ DE LES CONDICIONS DEL LOCAL ELECTORAL

Han	 de	 ser	 les	 adequades	 per	 a	 realitzar	 la	 votació.	Ha	 d’haver-hi	 taules	 i	
cadires	 suficients	 per	 als	 membres	 de	 la	 Mesa	 electoral,	 llum	 apropiada	 i	
material d’escriptori.
Les Seccions i Meses hauran d’estar perfectament senyalitzades. 
Si	s’advertix	alguna	deficiència,	ha	de	comunicar-se	immediatament	a	la	Junta	
Electoral	de	Zona	perquè	procedisca	a	solucionar-la.

4. RECEPCIÓ DE LES CREDENCIALS DELS INTERVENTORS

Sobre	la	figura	dels	interventors	i	els	apoderats,	consulte	la	pàgina 29
 
•	 Entre les 8 i les 8:30 del matí, la Mesa rep els nomenaments (credencials) 

dels interventors que es presenten.

•	 Les	credencials	es	numeraran	a	mesura	que	vagen	presentant-se,	per	a	
tindre constància de l’orde de presentació.

•	 La Presidència de la Mesa compararà els nomenaments amb les còpies 
que	han	de	figurar	entre	 la	documentació	de	 la	Mesa	 i	 comprovarà	que	
coincidixen. En eixe cas: 

	Se li indicarà que queda reconegut per la Mesa.
	S’inclourà el seu nom en l’acta de constitució de la Mesa, en 

l’apartat corresponent (llista d’interventors admesos per la Mesa).
	Se’ls tornaran els nomenaments (credencials), llevat que no 

se n’hagen rebut les còpies. En este cas es conservaran per a 
adjuntar-los	a	l’expedient	electoral,	i	s’inclouran	en	el	sobre	núm.	
1	al	final	de	la	jornada	electoral.

Només poden actuar davant de la Mesa un màxim de dos interventors per 
cada candidatura. Si se’n presenten més de dos d’una mateixa candidatura, 
es donarà possessió del càrrec als qui hagen presentat les credencials primer.
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PROBLEMES QUE PODEN PRESENTAR-SE:

	Que la Mesa no haja rebut les còpies del nomenament.
	Que es dubte de l’autenticitat dels nomenaments.
	Que es dubte de la identitat de les persones que es presenten com 

a interventors.

En estos casos, la Presidència haurà de:

– Donar possessió del càrrec als interventors, si així ho exigixen.
– Consignar estes circumstàncies en l’acta de constitució de la Mesa, per al 

seu aclariment posterior.

	Que els interventors es presenten a la Mesa després de les 8:30 
hores, una vegada confeccionada l’acta de constitució.

En este cas no se’ls donarà possessió del seu càrrec, però sí que podran 
votar en la Mesa.

Recorde: Les còpies dels nomenaments s’han d’incloure entre la 
documentació	electoral	que	ha	de	preparar	 la	Mesa	al	final	de	la	jornada.	
En cas de no haver rebut les còpies, s’hauran d’incloure les credencials (els 
nomenaments).

8:30 DEL MATÍ 

CONFECCIÓ DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA 
MESA ELECTORAL (veja el model en la pàgina 7)

La	Presidència	omplirà	l’acta	de	constitució	de	la	Mesa	i	 la	firmarà	junt	amb	
els vocals i els interventors a qui s’haja donat possessió del seu càrrec segons 
s’ha indicat en l’apartat corresponent. 

Poden sol·licitar una còpia de l’acta els representants de candidatures, 
apoderats o interventors. Només s’ha d’entregar una còpia de l’acta per 
candidatura.
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Si la Presidència refusa o demora l’entrega de la còpia de l’acta de constitució 
a	qui	tinga	dret	a	reclamar-la,	s’estendrà	per	duplicat	la	protesta	firmada	per	qui	
ha formulat la reclamació. Un exemplar s’unirà a l’expedient electoral i l’altre 
serà remés per la persona que ha formulat la reclamació a la Junta Electoral 
competent per a realitzar l’escrutini general.

9 DEL MATÍ A 8 DE LA VESPRADA
VOTACIÓ

9 DEL MATÍ

COMENÇAMENT DE LA VOTACIÓ

La Presidència de la Mesa anunciarà el començament de 
la votació, amb les paraules “comença la votació”.

Recorde:	Si	en	algun	moment	s’observa	alguna	deficiència,	o	 falta	algun	
dels elements necessaris per a la votació (urnes, cabina, sobres, paperetes, 
documentació	 i	 impresos),	ha	de	comunicar-ho	 immediatament	a	 la	Junta	
Electoral de Zona perquè procedisca al seu subministrament.

Durant tota la jornada electoral la Mesa ha de tindre la presència, almenys, de 
dos dels seus membres.

Correspon a la Presidència de la Mesa fer guardar l’orde en el local electoral, 
d’acord	amb	el	que	s’assenyala	al	final	d’este	manual	(“Orde	Públic”)

Tinga en compte que és possible que la votació S’INTERROMPA O SUSPENGA, 
sempre sota la responsabilitat de la Presidència de la Mesa.

La votació s’ha d’INTERROMPRE quan la Mesa advertisca l’absència de 
paperetes	d’alguna	candidatura	 i	no	puga	suplir-la	per	mitjà	de	paperetes	
subministrades pels interventors o apoderats de la corresponent candidatura. 
En este cas, la Presidència de la Mesa comunicarà per telèfon este fet a la 
Junta Electoral de Zona que, immediatament, subministrarà noves paperetes. 
La interrupció no pot durar més d’una hora i la votació es prorrogarà tant de 
temps com haja estat interrompuda.
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La votació es pot SUSPENDRE per interrupció superior a una hora, o bé per 
qualsevol motiu que faça impossible l’acte de la votació. 

La Presidència, abans de prendre 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 la Junta Electoral de Zona.

Una	vegada	presa	la	decisió	de	suspendre	la	votació,	que	es	reflectirà	en	
escrit raonat, la Presidència ordenarà la destrucció de totes les paperetes 
depositades	fins	al	moment	en	l’urna	i	enviarà	immediatament	una	còpia	de	
l’escrit mencionat a la Junta Electoral Provincial, ja siga en mà o per correu 
certificat.	

Suspesa la votació en una Mesa, la Junta Electoral de Zona convocarà 
noves eleccions en eixa Mesa dins dels dos dies següents.

DESENROTLLAMENT DE LA VOTACIÓ

1. Identificació dels electors.

Els electors s’acostaran a la Mesa d’un en un i diran el seu nom i cognoms 
a la Presidència de la Mesa.

Els vocals i interventors comprovaran la seua identitat. Per a això, els 
electors hauran de presentar qualsevol dels documents següents:

– Document nacional d’identitat (DNI). No servix el resguard del DNI en tràmit, 
ja	que	no	hi	apareix	la	fotografia	del	titular.

–	Passaport	(amb	fotografia).
–	Permís	(carnet)	de	conduir	(amb	fotografia).
– Targeta de residència, en el cas dels ciutadans de la Unió Europea que la 

posseïsquen.

Els dits documents poden ser espanyols o emesos pel país d’origen, sempre 
que	 incloguen	 la	 fotografia	 de	 l’elector.	 S’acceptarà	 la	 presentació	 d’estos	
documents encara que estiguen caducats, però han de ser els originals, en 
cap cas fotocòpies.

Si, a pesar de l’exhibició d’algun d’estos documents, sorgixen dubtes sobre 
la identitat del votant, la Mesa decidirà per majoria, tenint en compte els 
documents aportats i el testimoni que puguen presentar els electors presents. 
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Estes circumstàncies s’han d’anotar en l’acta de sessió.

2. Els vocals i els interventors comprovaran que el votant està inscrit en 
la llista del cens electoral, que ha d’estar entre la documentació facilitada a 
la Mesa.

Si	l’elector	o	electora	no	figura	en	la	llista	del	cens,	només	podrà	votar	en	la	
Mesa si:

A) Es tracta dels interventors acreditats davant de la Mesa.

B) El o la votant presenta algun dels documents següents:
 
•	 Sentència judicial que reconega el seu dret a estar inscrit en el cens de la 

Mesa. 
•	 Certificat	censal	específic,	expedit	per	la	delegació	provincial	de	l’Oficina	

del Cens Electoral, que l’habilite per a fer efectiu el seu dret al vot en eixa 
Mesa.

El	certificat	censal	específic	és	un	mitjà	pel	qual	una	persona	pot	acreditar	que	
està	inscrita	en	el	cens	electoral	vigent,	encara	que	no	figure	en	les	llistes	del	
cens	de	què	disposa	la	Mesa,	o	hi	figure	amb	dades	incorrectes.
 
Els	certificats	censals	poden	ser	de	dos	tipus:

– D’alta en el cens: es referixen a persones que estan inscrites en el cens 
electoral,	però	que	no	figuren	en	la	llista	enviada	a	la	Mesa.

–	De	correcció	d’errors	materials:	tenen	com	a	finalitat	corregir	algunes	de	les	
dades	(nom	o	cognoms,	data	de	naixement,	etc.)	dels	votants	que	figuren	en	
la llista del cens enviada a la Mesa.

Serà	vàlid	tant	l’original	del	certificat	com	el	rebut	per	fax	a	través	de	l’ajuntament	
respectiu.

Els	 certificats	 censals	 específics	 i	 les	 sentències	 judicials	 s’han	 de	 tindre	
en	 compte	 en	 la	 llista	 numerada	 de	 votants	 per	 a	 després	 computar-los	
degudament en les actes d’escrutini i sessió, i hauran de quedar en poder de 
la	Mesa	per	a	incorporar-los	a	la	documentació	electoral	que	ha	de	preparar	
la	Mesa	al	finalitzar	la	jornada,	segons	s’assenyala	en	l’apartat	corresponent	
d’este manual.
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MODEL DE CERTIFICACIÓ D’ALTA EN EL CENS MOD. CERTIFICACIÓ CORRECCIÓ D’ERRORS

Els	certificats	censals	específics	NO S’HAN DE CONFONDRE:

1. AMB LES TARGETES CENSALS,	que	a	efectes	informatius	remet	l’Oficina	
del Cens Electoral i que 
No	servixen	per	a	identificar	els	electors.
No servixen per a permetre votar els electors.

2. AMB EL CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN EL CENS, que s’inclou en la 
documentació del vot per correu.

Si una persona ha sol·licitat el vot per correu, no pot votar presencialment 
en la Mesa.

Les persones que hagen sol·licitat emetre el vot per correu (apareixerà una 
lletra	“C”	al	costat	del	seu	nom	en	la	llista	del	cens,	o	figurarà	en	una	“relació	
d’electors	de	 la	Mesa	que	han	sol·licitat	el	 vot	per	correu”,	que	acompanya	
com a apèndix la llista del cens) NO PODEN VOTAR PRESENCIALMENT en 
la Mesa.
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

CERTIFICACIÓN

Fecha

APELLIDO 1º 2.º APELLIDO

NOMBRE IDENTIFICADOR

MUNICIPIO PROVINCIA

DISTRITO SECCIÓN MESA

D., D.ª

DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

CERTIFICA:
Que el/la elector/a cuyos datos y demás circunstancias personales anteceden, se encuentra inscrito/a
en el CENSO en el distrito y sección, que también se especifican.
Y para que conste, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985 del 
Régimen Electoral General, expido la presente certificación, a los solos efectos de que se pueda emitir 
el sufragio por correo.

EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL

SR./A. PRESIDENTE/A DE LA MESA ELECTORAL SECCIÓN DISTRITO

Asunto / Assumpte

/ Data

/ 1r COGNOM  / 2n COGNOM

/ NOM

/ MUNICIPI / PROVÍNCIA

 / DISTRICTE / SECCIÓ

CERTIFICA:
Que l'elector/a les dades i circumstàncies personals del/de la qual figuren més amunt, està inscrit/a en el
CENS en el districte i en la secció que també s'especifiquen.
I com a acreditació, en compliment del que determina l'article 73 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General, expedix este certificat, només a l'efecte de poder emetre el sufragi per correu.

SENYOR/A PRESIDENT/A DE LA MESA ELECTORAL SECCIÓ DISTRICTE

Datos de la inscripción censal / Dades de la inscripció censal

/CERTIFICAT

ELECCIONES
ELECCIONS

6.2-2

MOD. CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN EL CENSMODEL DE TARGETA CENSAL
(ANVERS I REVERS)

Tampoc podran votar presencialment en la Mesa, encara que estiguen inclosos 
en el seu cens, els interventors acreditats davant d’una altra Mesa (entre la 
documentació	electoral	 figurarà	una	còpia	de	 la	 seua	acreditació	davant	de	
l’altra Mesa). Hauran de votar per correu en la Mesa on es troben inscrits.

3. Entrega del sobre de votació tancat a la Presidència de la Mesa. 
Introducció del sobre en l’urna pel votant. 

L’acte de votar té caràcter personal i intransferible, per la qual cosa un elector 
no pot ser representat per una altra persona. Si una persona no sap llegir, o 
per	discapacitat	no	pot	triar	la	papereta,	col·locar-la	dins	del	sobre	o	entregar-
la a la Presidència de la Mesa, pot demanar l’ajuda d’una persona de la seua 
confiança.

Recorde: Abans d’introduir el sobre en l’urna, s’ha d’haver comprovat la 
identitat del votant i la seua inscripció en el cens.

L’elector o electora entregarà el sobre de votació tancat a la Presidència de la 
Mesa,	la	qual	sense	ocultar-lo	en	cap	moment	a	la	vista	del	públic	dirà	en	veu	
alta	el	nom	del	votant	i,	afegint	“vota”,	entregarà	novament	el	sobre	a	l’elector	
o electora, que serà qui l’introduirà en l’urna.
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4. Anotació dels votants en la llista numerada de votants, amb el nom i 
cognoms, i en l’orde en què hagen emés el vot.

A	més,	indicaran	el	número	amb	què	figuren	en	la	llista	del	cens	electoral	o,	si	
és	el	cas,	que	han	aportat	un	certificat	censal	específic	d’alta	o	una	sentència	
judicial.

Els electors tenen dret a examinar si ha sigut ben anotat el seu nom i cognoms 
en la llista numerada de votants.

VOTACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL 
CONEIXEDORES DEL SISTEMA BRAILLE.

Pot ocórrer que en la Mesa de la qual siga vosté membre hi haja persones 
que	han	sol•licitat	la	utilització	del	procediment	de	vot	accessible.

La Mesa actuarà llavors de la manera següent:

1. Comprovarà la identitat de l’elector o electora i la seua inclusió en la 
llista de les persones que han comunicat la seua intenció d’utilitzar este 
procediment (una còpia de la dita llista es trobarà entre la documentació de 
la Mesa). 
2. Una vegada realitzada la dita comprovació, la Mesa entregarà a l’elector 
o electora la corresponent documentació del procediment de votació 
accessible. 
En la documentació entregada hi ha unes instruccions explicatives sobre la 
seua utilització, impreses en sistema braille.
3. Així mateix, la Mesa li indicarà i facilitarà l’accés a l’espai del local electoral 
habilitat per al maneig de la documentació entregada. En el dit espai ha 
d’haver-hi	una	taula	i	una	cadira	a	disposició	de	l’elector	o	electora.

Una vegada que l’elector o electora haja seleccionat la seua opció de vot, 
se seguirà el mateix procediment de votació descrit per a la resta dels 
electors.

Recorde: 

–	Una	vegada	arreplegada	la	documentació,	l’elector	o	electora,	si	vol,	pot	emportar-
se-la	fora	del	local	electoral	i	tornar	més	tard	a	la	Mesa	per	a	emetre	el	seu	vot.

– Estes persones, si volen, poden continuar fent ús de la possibilitat de ser 
assistides	per	una	persona	de	la	seua	confiança	per	a	exercir	el	seu	dret	de	vot.

– Després de la votació és recomanable que el votant s’emporte la documentació 
que	ha	utilitzat,	a	fi	d’assegurar	el	secret	del	vot	emés.
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Els membres de les Meses electorals vetlaran perquè els electors amb disca-
pacitat puguen exercir el seu dret de vot amb la major autonomia possible i 
adoptaran per a això els ajustos raonables que resulten necessaris.

Recorde: Els electors només poden formular reclamacions derivades de 
l’existència de dubtes sobre la identitat d’un altre elector o relatives a la 
negativa de la Mesa electoral a acreditar l’exercici del dret de vot per l’elector.

La Presidència no ha d’admetre cap tipus de consulta, excepte les que 
es deriven de l’exercici personal del dret de vot i les que provinguen dels 
interventors o apoderats de les candidatures. Els electors poden, si és el 
cas, presentar les seues consultes davant de la Junta Electoral de Zona.

Si l’elector insistix davant de la Mesa en la seua reclamació o que s’accepte 
la	 seua	 consulta,	 la	 Presidència,	 després	 d’invitar-lo	 a	 deposar	 la	 seua	
actitud, pot requerir el suport dels agents de l’autoritat perquè abandone el 
local electoral.

A PARTIR DE LES 8 DE LA VESPRADA
TANCAMENT DE LA VOTACIÓ I ESCRUTINI 

8 DE LA VESPRADA

1. TANCAMENT DE LA VOTACIÓ

La Presidència de la Mesa anunciarà en veu alta que 
conclou la votació.

Si	 la	votació	s’ha	hagut	d’interrompre,	 l’horari	de	votació	ha	de	prorrogar-se	
durant tant de temps com haja durat la interrupció.

Si queden en el local electoral, o en l’accés a este, persones que encara no 
han votat, la Mesa els deixarà votar i no permetrà que ho faça ningú més.

Tot seguit, la Presidència introduirà en l’urna els sobres que continguen les 
PAPERETES DE VOT REMESES PER CORREU: 

La Mesa podrà rebre per correu els vots següents: 

•	 Vot dels electors que han decidit votar per correu.

•	 Vot dels electors temporalment en l’estranger.
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Han	de	seguir-se	els	passos	següents, SENSE OBLIDAR QUE EL SOBRE 
QUE CONTÉ LA PAPERETA DEL VOT NO HA D’OBRIR-SE.

1r. Obrir d’un en un els sobres remesos a la Presidència de la Mesa i comprovar 
que	contenen	el	certificat	d’inscripció	en	el	cens	i	el	sobre	del	vot	per	correu.

Si	falta	el	certificat	d’inscripció	en	el	cens,	ha	de	destruir-se	el	sobre	i	tota	
la documentació que conté, ja que no es pot considerar com a vot vàlid, 
nul o en blanc.

Si	en	el	sobre	remés	a	la	Presidència	de	la	Mesa	troba	una	“sol·licitud	
de	reintegrament	de	gastos”,	haurà	d’introduir-la	en	el	sobre	núm.	1	de	
documentació	electoral	que	es	prepararà	al	finalitzar	l’escrutini.

2n. Comprovar que el votant està inscrit en el cens de la Mesa.

3r. Introduir en l’urna el sobre de votació.

4t. Anotar el votant en la llista numerada de votants. Els vocals seran els 
encarregats d’esta anotació.

2. VOT DELS MEMBRES DE LA MESA I ELS INTERVENTORS

A continuació es procedix al vot dels membres de la Mesa i els interventors. 

En la llista numerada de votants s’ha d’indicar la Secció i la Mesa on estiguen 
inscrits	els	interventors	que	no	figuren	en	el	cens	de	la	Mesa.

3. FIRMA DE LA LLISTA NUMERADA DE VOTANTS

	al marge de cada uns dels fulls,
	i també immediatament davall de l’últim nom escrit.

4. ESCRUTINI

Acabada la votació, es procedirà, de forma immediata i sense interrupcions, a 
escrutar els vots.

L’escrutini	és	públic	i	no	pot	suspendre’s	fins	que	s’hagen	comptat	tots	
els vots.
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Els que assistixen a l’escrutini com a públic no poden formular cap 
reclamació o protesta en el curs d’este.

La Presidència de la Mesa ordenarà l’expulsió immediata de les persones 
que entorpisquen o pertorben l’escrutini. 

L’ESCRUTINI	DE	RESULTATS	HA	DE	FER-SE	DE	LA	MANERA	SEGÜENT:

1. Oberta l’urna, la Presidència de la Mesa extraurà, un a un, els sobres, 
els obrirà i llegirà les paperetes en veu alta.

2. Els sobres oberts han de conservar-se per a, posteriorment, comprovar 
que el seu nombre coincidix amb el de votants anotats en la llista numerada 
de votants.

En	examinar	els	sobres	 i	 les	paperetes	podran	trobar-se,	a	més	dels	vots	a	
candidatures, casos de:

•	 vots en blanc, i

•	 vots nuls.

Estes dos categories s’han de comptabilitzar, per separat, per a la determinació 
del resultat de la votació.

•	 Són VOTS EN BLANC:

o Els sobres que no continguen papereta.

•	 Són VOTS NULS:

o Els que s’emeten en sobres o paperetes diferents del model 
oficial.

o Les paperetes sense sobre.
o Els que s’emeten en sobres alterats.
o Les	paperetes	en	què	s’haja	modificat,	afegit,	o	ratllat	el	nom	dels	

candidats	i	candidates,	alterant-ne	l’orde	de	col·locació,	així	com	
aquelles en què s’haja introduït qualsevol llegenda o expressió, o 
produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat.

o Els sobres que continguen més d’una papereta de distintes 
candidatures (si s’hi inclouen diverses paperetes de la mateixa 
candidatura, es compta com un sol vot vàlid).
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Recorde: No són vots nuls:

o Les paperetes en què s’haja introduït algun senyal o marca que 
no genere dubtes sobre el sentit del vot.

                      
                                  
3. La Presidència ensenyarà cada papereta, una vegada llegida, a vocals, 
interventors i apoderats.

Si algun notari, candidat o candidata, o representant de candidatura té dubtes 
sobre	el	contingut	d’una	papereta,	podrà	demanar-la	per	al	seu	examen	davant	
dels membres de la Mesa.

4. La Mesa comprovarà que el nombre de sobres coincidix amb el de 
votants anotats en la llista numerada de votants.

5. La Presidència de la Mesa preguntarà si hi ha alguna protesta o 
reclamació a fer contra l’escrutini; si n’hi ha, la Mesa resoldrà per majoria dels 
seus membres.

6. Destrucció de les paperetes de votació en presència dels assistents.

No obstant això, NO S’HAN DE DESTRUIR les paperetes següents:

– Aquelles a les quals s’haja negat validesa (vots nuls).
– Aquelles que hagen sigut objecte d’alguna reclamació.

Amb les paperetes que no es destruïsquen, s’ha de fer el següent:

–	Els	membres	de	la	Mesa	hi	posaran	la	seua	firma.
–	S’uniran	a	l’acta	de	sessió	(una	vegada	que	es	redacte,	al	finalitzar	l’escrutini).
– S’inclouran en la documentació electoral (en el sobre núm. 1) de conformitat 

amb el que s’indica en l’apartat corresponent d’este manual.

5. ANUNCI DELS RESULTATS DE LA VOTACIÓ

La Presidència de la Mesa anunciarà, en veu alta, el resultat de la votació, amb 
indicació de les dades següents:



MANUAL MEMBRES DE MESA  25

	El	 nombre	 d’electors	 censats	 (els	 que	 figuren	 en	 les	 llistes	 del	 cens	
electoral).

	El	 nombre	 de	 certificacions	 censals	 aportades	 (han	 de	 reflectir-se	 per	
separat	les	certificacions	d’alta	en	el	cens	i	les	certificacions	de	correcció	
d’errors materials) i de sentències, si és el cas.

	El nombre de votants.
	El nombre de vots nuls.
	El nombre de vots en blanc. 
	El nombre de vots obtinguts per cada candidatura.

6. OMPLIR L’ACTA D’ESCRUTINI (veja el model en la pàgina 7)

a)	Omplir	i	firmar	l’acta	per	qui	presidix	la	Mesa,	els	dos	vocals	i	els	interventors	
de les candidatures. 

b) Col·locar l’original en l’entrada del local.

c) Entregar còpies a les persones següents i per l’orde següent:

– En primer lloc, al representant de l’Administració.

El representant designat per l’Administració arreplegarà l’acta d’escrutini 
de	la	Mesa	a	fi	que	el	Govern	puga	facilitar	informació	provisional	sobre	
els resultats de l’elecció.

– Després, als representants de candidatura, interventors, apoderats o 
candidats que ho sol·liciten.

Només	ha	d’entregar-se	una	còpia	de	l’acta	per	cada	candidatura.

7. OMPLIR L’ACTA DE SESSIÓ (veja el model en la pàgina 8)              
a) Omplir l’imprés acta de sessió.
                                            
b) Firmar l’acta qui presidisca la Mesa, els dos vocals i els interventors de les 
candidatures.

c) Entregar còpies als representants de les candidatures, apoderats, interventors 
i candidats que ho sol·liciten.
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FI DE LES FUNCIONS DE LA MESA:
PREPARACIÓ I ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL

Finalitzades les operacions anteriors, es prepararà la documentació electoral, 
la qual cosa requerix: 

1. DISTRIBUIR LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL EN TRES SOBRES 

Estos sobres inclouran la documentació següent:

o SOBRE NÚMERO 1:

– Original de l’acta de constitució de la Mesa.

L’acta de constitució de la Mesa té caràcter autocopiatiu i els 
membres	 de	 la	 Mesa	 comptaran	 amb	 un	 nombre	 suficient	
d’exemplars per a la preparació dels distints sobres i per 
a l’entrega de les còpies corresponents als que estiguen 
autoritzats a rebre’n.

– Original de l’acta de sessió.

– Documents als quals es faça referència en l’acta de sessió:

o Llista numerada de votants.

o Paperetes nul·les o que hagen sigut objecte de reclamació.

o Llistes del cens electoral utilitzades.

o Si	és	el	cas,	certificacions	censals	 i/o	sentències	 judicials	
aportades. 

o Còpies de les credencials dels interventors, o les mateixes 
credencials si no s’han rebut les còpies.

– Sol·licituds de reintegrament de gastos del vot per correu, si n’hi 
ha.
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o SOBRES NÚMERO 2 I NÚMERO 3: 

En cada un dels sobres 2 i 3, s’inclouran els documents següents:

– Còpia de l’acta de constitució de la Mesa.

– Còpia de l’acta de sessió.

2. TANCAR ELS SOBRES I FIRMAR-LOS

La	Presidència,	les	vocalies	i	els	interventors	hi	posaran	les	firmes,	de	manera	
que estes creuen les solapes.

3. ENTREGAR ELS SOBRES

o SOBRES NÚMEROS 1 I 2 

•	La Presidència ha d’entregar els sobres 1 i 2 en el jutjat de primera 
instància o de pau en la circumscripció del qual es trobe la Mesa.

Podrà anar acompanyat per un o una vocal i els interventors que ho 
desitgen.

Les forces i cossos de seguretat acompanyaran i, si és necessari, 
facilitaran el desplaçament d’estes persones.

•	El	jutge	o	la	jutgessa	rebrà	la	documentació	i	firmarà	el	corresponent	
rebut	(que	ha	de	trobar-se	entre	la	documentació	de	la	Mesa).

    

ENTREGATS ELS SOBRES NÚMEROS 1 I 2, FINALITZEN LES FUNCIONS 
DELS MEMBRES DE LA MESA QUE HAN ACUDIT AL JUTJAT.
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o SOBRE NÚMERO 3 

•	Un	o	una	dels	vocals,	almenys,	ha	de	romandre	en	el	local	electoral	fins	
que s’efectue l’entrega del sobre número 3 a l’empleat o empleada 
del	servici	de	correus,	que	firmarà	el	corresponent	rebut	(que	ha	de	
trobar-se	entre	la	documentació	de	la	Mesa).

ENTREGAT EL SOBRE NÚMERO 3, FINALITZEN LES FUNCIONS DEL 
MEMBRE DE LA MESA QUE HA ROMÀS EN EL LOCAL ELECTORAL.
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ELS INTERVENTORS I ELS APODERATS DE LES CANDIDATURES

1º Apellido / 1r cognom

Nombre / Nom

Profesión / Professió

Domicilio / Domicili

Municipio / Municipi

2º Apellido / 2n cognom

MATRIZ

MATRIU

1º Apellido / 1r cognom

Nombre / Nom

Profesión / Professió

Domicilio / Domicili

Municipio / Municipi

CREDENCIAL

CREDENCIAL

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO / ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / DADES DE LA PERSONA PROPOSADA

1º Apellido / 1r cognom 2º Apellido / 2n cognom

Nombre / Nom Nº DNI / Núm. DNI

Profesión / Professió Edad / Edat

Domicilio / Domicili Piso / Pis

Municipio / Municipi Provincia / Província

Nº /Núm.

C.P. / CP

Formación política / Formació política

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / DADES DEL/DE LA REPRESENTANT

Para las elecciones / Per a les eleccions

Lugar y fecha / Lloc i data:

EL/LA REPRESENTANTE / EL/LA REPRESENTANT

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / DADES DE LA PERSONA PROPOSADA

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE / DADES DEL/DE LA REPRESENTANT

Sr./a. D./Dª  ..................................................................................................................... 

Asunto / Assumpte
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO APODERADO/A

NOMENAMENT APODERAT/ADA

Circunscripción electoral
Circumscripció electoral

Fecha de la elección / Data de l’elecció

Asunto / Assumpte
CREDENCIAL NOMBRAMIENTO APODERADO/A

NOMENAMENT D’APODERAT

Circunscripción electoral
Circumscripció electoral

Fecha de la elección / Data de l’elecció

De acuerdo con el artículo 76.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, nombro 
Apoderado/a la persona arriba indicada

D’acord amb l’article 76.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral general, nomene apoderat/ada 
la persona abans indicada.

N.4a - Nombramiento de Apoderado/a - Matriz / N.4a Nomenament d’apoderat/ada - (Matriu)

Sr./a Secretario/a de la Junta electoral .................................................................................................
Sr./Sra. Secretari/ària de la Junta Electoral  .........................................................................................

N.4b - Nombramiento de Apoderado/a - Credencial / N.4b Nomenament d’apoderat - (Credencial)

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO / ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

2º Apellido / 2n cognom

Nº DNI / Núm. DNI

Edad / Edat

Piso / Pis

Provincia / Província

Nº /Núm.

C.P. / CP

de / d:  .................................................................................................................................................

1º Apellido / 1r cognom 2º Apellido / 2n cognom

Nombre / Nom Nº DNI / Núm. DNI

Profesión / Professió Edad / Edat

Domicilio / Domicili Piso / Pis

Municipio / Municipi Provincia / Província

Nº /Núm.

C.P. / CP

Formación política / Formació política
Para las elecciones / Per a les eleccions

Nº DNI / Núm. DNI

Edad / Edat

Piso / Pis

Provincia / Província

Nº /Núm.

C.P. / CP

De acuerdo con el artículo 76.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, nombro 
Apoderado/a la persona arriba indicada.

D’acord amb l’article 76.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral general, nomene apoderat/ada 
la persona abans indicada.

Lugar y fecha / Lloc i data:

EL/LA SECRETARIO/A DE LA JUNTA ELECTORAL / EL/LA SECRETARI/ÀRIA DE LA JUNTA ELECTORAL

Sr./Sra.        ..................................................................................................................... 
MODEL DE CREDENCIAL 

D’APODERAT

INTERVENTORS

•	 Cada candidatura pot nomenar dos interventors per cada Mesa. Exercixen la 
seua funció només en la Mesa davant la qual estan acreditats.

•	 Poden assistir a la Mesa i participar en les seues deliberacions amb veu 
però sense vot. A este 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 en la Mesa davant de la qual estan acreditats, encara que no estiguen 

inclosos en el cens electoral d’esta. 

APODERATS

•	 Exercixen la representació de la candidatura en els actes i operacions 
electorals; poden accedir lliurement a tots els locals electorals, examinar 
el desenrotllament de la votació i de l’escrutini en qualsevol Mesa, formular 
reclamacions	i	protestes	i	demanar	certificacions.

•	 Si no hi ha interventors de la seua candidatura, poden actuar com a tals 
davant la Mesa, participant en les seues deliberacions amb veu i sense vot. 
En este cas, i des del moment que prenga possessió com a interventor en 
la Mesa, la persona designada ja no podrà exercir la funció d’apoderat en 
altres Meses.

•	 Han	d’identificar-se	exhibint	les	seues	credencials	i	el	seu	document	nacional	
d’identitat als membres de la Mesa.

•	 No	voten	en	la	Mesa	si	no	figuren	en	el	cens	d’esta.	

INTERVENTORS I APODERATS

Els interventors i apo-
derats poden portar em-
blemes o adhesius de 
l’entitat política a què re-
presenten, però només 
per	 a	 identificar-se	 com	
a interventors o apode-
rats d’eixa candidatu-
ra, i sense que això es 
considere propaganda 
electoral.
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ORDE PÚBLIC
La Presidència de la Mesa és responsable del compliment de les normes d’orde públic 
dins del local electoral, i inclús en els seus voltants, durant la jornada electoral per a 
garantir la llibertat de vot dels electors i el compliment de la llei.
 

1. Facultats de la Presidència de la Mesa.

•	 Té, dins del local electoral, l’autoritat exclusiva respecte del manteniment de 
l’orde públic.

•	 A este efecte, pot demanar la intervenció de les forces i cossos de seguretat, 
destinades a protegir els locals electorals, els quals prestaran l’auxili que se’ls 
requerisca.

2. Normes d’orde públic.

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

Només tenen dret a entrar en els locals electorals les persones següents:

–	Electors,	i	persones	que	han	de	prestar-los	assistència,	si	ho	necessiten.
– Representants de les candidatures.
– Candidats i candidates.
– Apoderats i interventors.
– Notaris.
– Agents de l’autoritat requerits per la Presidència.
– Membres de les Juntes Electorals.
– Jutges i jutgesses d’instrucció i els seus delegats.
– Representants de l’Administració.

Qualsevol altra persona necessita l’autorització de la Presidència per a estar en el local.

•	 No ha de permetre’s que en el local electoral o en els seus voltants es formen 
grups	que	puguen	entorpir-hi	l’accés.

•	 No ha d’admetre’s la presència en les proximitats del local de persones que 
puguen	dificultar	o	coaccionar	el	 lliure	exercici	del	dret	de	vot.	La	Presidència	
de la Mesa ha de prendre totes les mesures que considere convenients per a 
evitar-ho.

•	 Ningú pot entrar en el local electoral amb armes ni instruments que puguen ser 
usats com a tals, a excepció dels agents encarregats de protegir el local quan 
siguen requerits per la Presidència.

•	 Ni	 en	 el	 local	 electoral	 ni	 en	 els	 seus	 voltants	 podran	 realitzar-se	 actes	 de	
propaganda electoral.

3. Anotació d’incidents en l’acta de sessió.

Es faran constar en l’acta de sessió els incidents que hagen afectat l’orde en el local 
electoral, amb indicació del nom i cognoms dels qui els han provocat.
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