Eleccions 2019

ELECCIONS GENERALS 2019
CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS
5 de març: Publicació i entrada en vigor del Reial decret de Convocatòria de
les Eleccions Generals 2019.

PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
Del 6 de març al 12 de març: Els Ajuntaments comunicaran a la Junta
Electoral de Zona els EMPLAÇAMENTS disponibles per a la COL·LOCACIÓ DE
CARTELLS (Art. 56.1 LOREG).
Del 6 de març al 15 de març: Els Ajuntaments comunicaran a la Junta Electoral de Zona, i aquesta a la Junta Provincial, els LOCALS I LLOCS reservats per a
ACTES DE CAMPAÑA (Art. 57.1 LOREG). La relació de locals i llocs reservats proposats pels Ajuntaments serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província en el
termini de quinze dies (Art. 57.2 LOREG).

PRESENTACIÓ I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS
Del 6 de març al 15 de març: Els partits i les federacions que estableixin un
pacte de coalició per concórrer conjuntament a una elecció han de comunicarho a la Junta Electoral (Art. 44.2 LOREG).
Del 20 de març al 25 de març: Les candidatures, subscrites pels represenNota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.
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tants dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions
d'electors, es presenten davant la Junta Electoral (Art. 45 LOREG).

RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
Del 11 de març al 18 de març: CONSULTA DEL CENS ELECTORAL VIGENT I
presentació de RECLAMACIONS davant la Delegació Provincial de l'Oficina Electoral (DPOCE) sobre inclusió o exclusió (Art. 39.2 i 39.3 LOREG). La DPOCE, en un
termini de 3 dies, resoldrà les reclamacions presentades i ordenarà les rectificacions (Art. 39.4 LOREG).
22 de març: EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES RECTIFICACIONS conseqüència de
reclamacions i notificació de les resolucions als reclamants (Art. 39.6 LOREG).

DIVISIÓ DE CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
11 de març: Publicació en BOP i exposició en Ajuntaments de les SECCIONS
LOCALS I MESES (Art. 24.2 LOREG).
Del 12 de març al 17 de març: Els electors podran presentar RECLAMACIONS SOBRE LA DELIMITACIÓ de Seccions, locals i Meses electorals davant la
Junta Electoral Provincial, que resoldrà en ferma en un termini de 5 dies (Art.
24.3 LOREG).
Del 18 d'abril al 27 d'abril: EXPOSICIÓ en Ajuntaments i difusió per Internet
de la RELACIÓ DEFINITIVA DE SECCIONS, LOCALS I MESES ELECTORALS (Art. 24.4
LOREG).
Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.

2

Eleccions 2019
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Del 30 de març al 3 d'abril: SORTEIG per a la designació de MEMBRES de
MESA ELECTORAL (Art. 26.4 LOREG). Notificació designacions President i Vocal de
les Meses electorals i lliurament Manual d'instruccions als Membres Mesa Electoral en 3 dies (Art. 27.2 LOREG).
Dins dels set dies següents a la notificació: AL·LEGACIONS dels designats davant les Juntes Electorals de Zona (JEZ), sobre causes que els impedeix ser membres de Mesa. Les JEZ RESOLDRAN en el termini de 5 dies i comunicaran la resolució, si escau, al suplent (Art. 27.3 LOREG).
Almenys setanta-dues hores abans de l'inici de la votació: COMUNICACIÓ a la
Junta Electoral de Zona DE LA IMPOSSIBILITAT d'acudir a l'acompliment del
càrrec. (Art. 27.4 LOREG).

CAMPANYA ELECTORAL
Del 12 d'abril al 26 d'abril: Campanya electoral (Art. 51 LOREG).
Hasta el 18 d'abril: Fi del termini per sol·licitar pels electors el VOT PER CORREU. (Art. 72 LOREG).
Hasta el 24 d'abril: Els electors poden enviar el seu VOT PER CORREU CERTIFICAT (Art. 73.3 LOREG).
Día 27 d'abril: Jornada de Reflexió.
Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.
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Día 28 d'abril: Eleccions generals. (Art. 42 LOREG).
Del 1 de maig al 4 de maig: Escrutini de les votacions. (Art. 103.1, 107.2
LOREG).

Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.

4

Eleccions 2019

ELECCIONS MUNICIPALS 2019
CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS
2 d'abril: Publicació i entrada en vigor del Reial decret de Convocatòria de les
Eleccions Municipals 2019.

PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
Del 3 d'abril al 9 d'abril: Els Ajuntaments comunicaran a la Junta Electoral de
Zona els EMPLAÇAMENTS disponibles per a la COL·LOCACIÓ DE CARTELLS (Art.
56.1 LOREG).
Del 3 d'abril al 12 d'abril: Els Ajuntaments comunicaran a la Junta Electoral
de Zona, i aquesta a la Junta Provincial, els LOCALS I els LLOCS reservats per a
ACTES DE CAMPAÑA (Art. 57.1 LOREG). La relació de locals i llocs reservats proposats pels Ajuntaments serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província en el
termini de quinze dies (Art. 57.2 LOREG).

PRESENTACIÓ I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS
Del 3 d'abril al 12 d'abril: Els partits i les federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a una elecció han de comunicar-ho a
la Junta Electoral (Art. 44.2 LOREG).

Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.
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Del 17 d'abril al 22 d'abril: Les candidatures, subscrites pels representants
dels partits, federacions i coalicions i pels promotors de les agrupacions d'electors, es presenten davant la Junta Electoral (Art. 45 LOREG).

RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
Del 8 d'abril al 15 d'abril: CONSULTA DEL CENS ELECTORAL VIGENT I presentació de RECLAMACIONS davant la Delegació Provincial de l'Oficina Electoral
(DPOCE) sobre inclusió o exclusió (Art. 39.2 i 39.3 LOREG). La DPOCE, en un termini de 3 dies, resoldrà les reclamacions presentades i ordenarà les rectificacions (Art. 39.4 LOREG).
19 d'abril: EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES RECTIFICACIONS conseqüència de reclamacions i notificació de les resolucions als reclamants (Art. 39.6 LOREG).

DIVISIÓ DE CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
8 d'abril: Publicació en BOP i exposició en Ajuntaments de les SECCIONS LOCALS I MESES ELECTORALS (Art. 24.2 LOREG).
Del 9 d'abril al 14 d'abril: Els electors podran presentar RECLAMACIONS SOBRE LA DELIMITACIÓ de Seccions, locals i Meses electorals davant la Junta Electoral Provincial, que resoldrà en ferma en un termini de 5 dies (Art. 24.3 LOREG).
Del 16 de maig al 25 de maig: EXPOSICIÓ en Ajuntaments i difusió per Internet
de la RELACIÓ DEFINITIVA DE SECCIONS, LOCALS I MESES ELECTORALS (Art. 24.4
LOREG).
Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.
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FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Del 27 d'abril al 1 de maig: SORTEIG per a la designació de MEMBRES de la
MESA ELECTORAL (Art. 26.4 LOREG). Notificació designacions President i Vocal de
les Taules electorals i lliurament Manual d'instruccions als Membres Mesa Electoral en 3 dies (Art. 27.2 LOREG).
Dins dels set dies següents a la notificació: AL·LEGACIONS dels designats davant les Juntes Electorals de Zona (JEZ), sobre causes que els impedeix ser membres de Mesa. Les JEZ RESOLDRAN en el termini de 5 dies i comunicaran la resolució, si escau, al suplent (Art. 27.3 LOREG).
Almenys setanta-dues hores abans de l'inici de la votació: COMUNICACIÓ a la
Junta Electoral de Zona DE LA IMPOSSIBILITAT d'acudir a l'acompliment del
càrrec. (Art. 27.4 LOREG).

CAMPANYA ELECTORAL
Del 10 de maig al 24 de maig: Campanya electoral (Art. 51 LOREG).
Hasta el 16 de maig: Fi del termini per sol·licitar pels electors el VOT PER CORREU. (Art. 72 LOREG).
Hasta el 22 de maig: Els electors poden enviar el seu VOT PER CORREU CERTIFICAT (Art. 73.3 LOREG).
Dia 25 de maig: Jornada de Reflexió.
Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.
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Dia 26 de maig: Eleccions municipals. (Art. 42 LOREG).
Del 29 de maig al 1 de junio: Escrutini de les votacions. (Art. 103.1, 107.2
LOREG).

ACTES DE TRÀMIT, CONSTITUCIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT
Dia 12 de juny: Aprovació de l'acta de l'última sessió celebrada pels Regidors
cessants en sessió del Ple convocada a aquest efecte. (Art. 36 del ROF).
Dia 15 de juny: Sessió constitutiva de la Corporació (Art. 195.1 LOREG).
Dia 21 de juny: Constitució dels Regidors en Grups Municipals. (Art. 24 del
ROF).

Dia 5 de juliol: Sessió constitutiva de la Corporació si s'hagués presentat recurs contenciós-electoral contra la proclamació dels Regidors electes (Art. 195.1
LOREG).
Dia 15 de juliol: Convocatòria de la sessió o sessions extraordinàries del Ple
de la Corporació (Art. 38 del ROF).

Nota: Aquestes dates han estat calculades tenint en compte que la data per a la celebració de les Eleccions Generals és el 28 d'abril i la celebració de les Eleccions Municipals és
el 26 de maig de 2019, per la qual cosa la data de publicació dels Reials decrets de Convocatòria és aproximada.
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