Esborrany de Reglament de Primàries de Compromís per a
les ELECCIONS 2015 (Nacionals i locals)
Capítol I. Objecte del Reglament
Article 1. El present reglament té per objecte la regulació d’un procés electoral simplificat de
primàries que ha de donar lloc a la formació de les candidatures mitjançant les quals
Compromís concorrerà a les Corts Valencianes i Ajuntaments. La realització d’aquest
reglament respon al manament dels Estatuts. Les primàries són una expressió inequívoca de la
nostra ferma creença en la democràcia participativa interna i externa, a l’empara dels principis
assenyalats al manifest fundacional “Més Compromís”.
Article 2. És competència del Consell General la convocatòria i fixació de calendari dels distints
processos de primàries, tot a proposta de la Comissió Executiva Nacional.

Capítol II. Característiques de les Primàries
Article 3. Compromís realitzarà eleccions primàries per a afrontar les convocatòries electorals
a la Generalitat i Ajuntaments. Les persones candidates a presidir la Generalitat seran elegides
a nivell nacional. Les persones candidates a encapçalar i configurar llistes a les Corts, ho seran
per l’àmbit de la seua circumscripció. En els processos locals, ho seran per les persones
censades en el respectiu municipi i/o per ser membre del col·lectiu a data de l’aprovació del
Reglament.
Article 4. Eleccions nacionals. Es realitzarà un triple procés de primàries obertes a la
ciutadania: un per a la tria de la persona que opta a la Presidència de la Generalitat (abast
nacional) i dos per a la tria de la capçalera i la resta de la candidatura (per circumscripcions).
Els llocs de la llista triats per primàries serà de 2/3 de la seua part inicial.
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Article 5. Eleccions municipals. Es realitzarà un procés de primàries d’abast local obertes a la
ciutadania per a la tria de la persona que encapçala la llista i un altre per a la tria de la resta de
la candidatura en tots els municipis de més de 100.000 habitants.
En municipis amb una població d'entre 20.000 i 100.000 habitants es realitzarà un procés de
primàries per a la tria de la persona candidata a l'alcaldia. Si hi ha només una persona elegible,
l'assemblea podrà proposar a la persona com a cap de llista o sotmetre-la a un procediment de
primàries (veure capítol IX. MUNICIPALS). Per a la resta de la candidatura es podrà triar una
llista de consens per acord del 75% de l'assemblea. La llista haurà de ser ratificada pel 80% de
l'assemblea.
En municipis amb una població de menys de 20.000 habitants l’assemblea decidirà per una
majoria del 75% dels seus membres la realització del procés de primàries, tant a cap de llista
com per a la resta de la candidatura.
L’assemblea local, a proposta de l'executiva local, podrà establir per majoria del 80% dels seus
membres, la reserva de llocs concrets de la llista electoral per a persones independents i en tot
cas, les llistes resultants hauran de respectar com a mínim la paritat establerta en la legislació
vigent.

Capítol III Comissió Electoral
Article 6. Des del mateix moment de la convocatòria del procés de primàries, el Consell
General de Compromís constituirà una Comissió Electoral Nacional de 5 membres (respectant
la diversitat de Compromís). Seran membres amb veu i sense vot, els responsables
d’Organització de País. En el termini màxim de 7 dies des de la convocatòria d’un procés de
primàries, es constituiran les comissions electorals Comarcals i Locals (si pertoquen), que
donaran suport a la tasca de la Comissió Electoral Nacional.
Article 7. El procediment de nomenament dels membres de la Comissió Electoral Nacional,
serà per sorteig (físic o telemàtic) entre les persones membres del Consell General, no podent
ser més de 3, ni del mateix partit, ni del mateix sexe, ni de la mateixa circumscripció electoral
de país. Preveient un nombre de suplents, equivalent al doble dels seleccionats, per, en cas de
renúncia, poder nomenar el següent que reunisca els mateixos criteris (partit, sexe,
circumscripció) que el renunciant.
Serà incompatible amb l’exercici d’aquest càrrec, el ser candidat/a al mateix àmbit.
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Article 8. Des del mateix moment de la constitució de la Comissió Electoral Nacional, la
Comissió General d’Organització de Compromís serà la responsables de organitzar, comunicar,
executar i garantir el funcionament del procés de primàries i de les resolucions i acords de la
Comissió Electoral Nacional. En el termini màxim d’una setmana des de la convocatòria d’un
procés de primàries, es constituiran les comissions electorals Comarcals i Locals (si
pertoquen), recolzant la tasca de la Comissió Electoral Nacional i la de la Comissió General
d’Organització.
Article 9. Totes les Comissions Electorals alçaran acta de la seua constitució i reunions,
especificant-ne els acords presos. Per a la validesa de la reunió, caldrà un mínim de 2
persones en la comarcal i local, i un mínim de tres amb dret de vot en la nacional.
Article 10. Les comissions electorals comarcals i locals (si pertoquen) estaran formades per la
persona responsable d’organització i dos triades per l’assemblea de l’àmbit corresponent (en
cas d’haver en l’àmbit corresponent, presència de més d’un dels partits de la coalició/federació
o persones afiliades directament a Compromís, no podran ser del mateix partit les tres
persones de la Comissió Electoral i en la seua configuració se seguiran els principis de
pluralitat, paritat de gènere i participació que regeixen el funcionament general de la coalició.
Article 11. Seran funcions de les Comissions Electorals:
A) Nacional:
- Dirigir, acomplir i fer acomplir el present reglament, donant compte periòdic a la
Comissió Executiva Nacional i en acabar el procés específic de primàries, presentar
informe al Consell General.
- El recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats
(mitjançant l’Àrea d’Organització).
- Elevar, en cas d’empat, al Consell General la proposta de resolució a l’empara d’allò
previst al present Reglament.
- El control del cens electoral i la publicació i proclamació del cens provisional i definitiu.
- Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presenten.
B) Comarcal:
- Organitzar, dirigir, acomplir i fer acomplir el present reglament en el seu marc territorial,
donant compte periòdic, previ requeriment, a la Comissió Electoral Nacional.
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- L’enviament de les actes (locals i comarcals) de votació a la Comissió Electoral
Nacional en un termini màxim de 48 h, de forma física o telemàtica.
- Resoldre les reclamacions que se li presenten.
- Donar suport a la Comissió Electoral Nacional en tot allò que se li encomane.
C) Local:
- Organitzar, dirigir, acomplir i fer acomplir el present reglament en el seu marc territorial,
donant compte periòdic, previ requeriment, a la Comissió Electoral Nacional o Comarcal.
- L’enviament de les actes locals de votació a la Comissió Electoral Comarcal en un
termini màxim de 24 h, de forma física o telemàtica.
- Resoldre les reclamacions que se li presenten.
- Donar suport a la Comissió Electoral Nacional i Comarcal en tot allò que se li
encomane.

Capítol IV. Inici i calendari dels processos de primàries
Article 12. La data d’inici del procés de primàries de Compromís s’establirà pel Consell General
a proposta de la Comissió Executiva Nacional (art. 2). El procés tindrà una durada màxima de
80 dies des de la data d’inici fins el dia de la votació.

Capítol V. Cens electoral
Article 13. La Comissió Electoral Nacional serà responsable de la creació, publicació i
tancament del cens electoral. Les assemblees locals tindran accés als noms de les persones
que s’apunten al cens electoral de cada localitat i podran objectar aquelles persones que es
justifique, de forma positiva i raonada, que són incompatibles amb Compromís, traslladant el
seu acord d’exclusió a la Comissió Electoral Nacional, la qual resoldrà les reclamacions que es
pogueren presentar, donant compte, en l'informe corresponent, al Consell General.
Article 14. El Consell General establirà amb la convocatòria d’eleccions primàries la data
d’obertura i tancament del cens electoral. En tot cas, el tancament es realitzarà 10 dies abans
del dia de la votació de primàries i es publicarà el cens electoral provisional. Una vegada
publicat el cens provisional, s’obrirà un termini de tres dies per presentar reclamacions.
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L’endemà de tancar-se el termini per presentar reclamacions, es resoldran i es publicarà el
cens electoral definitiu.
Article 15. La ciutadania, constarà a efectes del cens electoral, en el municipi
d’empadronament (certificació en cas de no coincidir amb adreça DNI), on seran posseïdors del
dret inherent a la seua pertinença al propi cens. Per als casos de persones emigrades es
votarà en el municipi on estiga la residència familiar. No es permetrà la doble participació en un
mateix marc territorial i procés electoral.
Article 16. El cens electoral serà públic per als inscrits en ell i estarà a la seua disposició de
forma telemàtica i física en les seus de Compromís habilitades a l’efecte, sempre respectant la
Llei de Protecció de Dades de caràcter personal i solament a efectes de comprovació de les
seues dades d’inscripció.

Capítol VI. Sufragi actiu
Article 17. Podran participar com a electors i electores en aquest procés simplificat de
primàries totes les persones que formen part del cens electoral generat per Compromís per a
este procés.
Article 18. El Cens electoral estarà format per:
a) Les persones afiliades a Compromís de ple dret, a data del dia de tancament del
cens electoral. Per garantir el seu dret, la seua fitxa de dades ha d’estar amb les
dades mínimes següents (nom i cognoms, número de dni, adreça postal i telèfon de
contacte)
b) Els simpatitzants de Compromís i dels partits que l’integren, majors de 16 anys
(tenint en compte la llei de protecció de dades), a data del dia de tancament del cens
electoral. Per garantir el seu dret, la seua fitxa de dades ha d’estar amb les dades
mínimes següents (nom i cognoms, número de dni, adreça postal i telèfon de
contacte)
c) Els ciutadans i ciutadanes que acrediten veïnatge al País Valencià (còpia de DNI o
volant/document d'empadronament, per certificar el municipi de votació, a presentar en el
moment de la votació física), majors de 16 anys (tenint en compte la llei de protecció de
dades), que s’hagen inscrit en el cens d’electors en temps i forma i que hagen declarat la
seua voluntat de compartir el valors de la Coalició Compromís. Si el ciutadà o ciutadana, vol
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d’empadronament escanejat o fotografiat d’acord amb les directrius de la Comissió Electoral
Nacional).

d) Les persones afiliades i simpatitzants del Col·lectiu “fora de País”, indicaran el
municipi d’origen per ser adscrits, sols als efectes del cens de primàries.

18.1.- Des del moment de la convocatòria de les primàries i fins 10 dies abans de la votació,
qualsevol persona podrà sol·licitar estar inscrit com a elector i electora en aquest procés de
primàries.
18.2.- S’estableix que es podrà realitzar una aportació voluntària el dia de la votació
adreçada a sufragar els costos que puga generar el procés de primàries i el de la campanya
electoral.
Article 19. Les persones membres del cens electoral (afiliades i simpatitzants) figuraran
inscrites en el municipi que figure a l’Espai Compromís en la data de convocatòria del procés.

Capítol VII. Sufragi passiu
Article 20. En el procés de primàries, des del moment de la convocatòria i durant un termini 9
dies, qualsevol persona que complisca els requisits establerts en la legislació vigent podrà
presentar-se com a candidata.
1.

Les persones que vulguen optar al procés de primàries a la Generalitat per optar a

la Presidència, hauran de presentar avals, en el termini que s’establisca en el calendari
electoral, en nombre equivalent al 7 % de persones afiliades a Compromís fixades en el
Consell General que convoque este procés de primàries.
2.

Les persones que vulguen optar al procés de primàries a les Corts per optar a la

capçalera de circumscripcions, hauran de presentar avals, en el termini que s’establisca
en el calendari electoral, en nombre equivalent al 5% de persones afiliades a Compromís
(de la seua circumscripció) fixades en el Consell General que convoque este procés de
primàries.
3. Les persones que vulguen optar al procés de primàries a les Corts per formar part de
la llista de Compromís, hauran de presentar avals en el termini que s’establisca en el
calendari electoral, en nombre equivalent al 2% de persones afiliades a Compromís (de
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la seua circumscripció) fixades en el Consell General que convoque este procés de
primàries.
4. Les persones que vulguen optar al procés de primàries a Eleccions Municipals per ser
candidat/a a l’Alcaldia hauran de presentar avals, en el termini que s’establisca en el
calendari electoral, en nombre equivalent al 10% de persones afiliades a Compromís de
l’àmbit específic (amb un mínim de 2 avals) fixades en el Consell General que convoque
este procés de primàries. Les persones que opten a formar part de la llista de
Compromís, requeriran un 3% d’avals de les persones afiliades a Compromís amb un
mínim d’un aval.
5. Els candidats/candidates que opten a presentar-se a qualsevol dels processos de
primàries (Presidència, Corts, Ajuntaments) on hi hagen llocs de reserva per pluralitat
serà la respectiva organització qui validarà la seua opció per estar al dia del pagament
de les quotes i/o les aportacions, en el cas dels càrrecs públics, d'acord amb el que
determine la Carta Financera de les respectives formacions polítiques que integren
Compromís.

Article 21. Cada afiliat o afiliada podrà avalar solament una persona per procés i per
circumscripció en els casos de Presidència de la Generalitat, la capçalera de circumscripcions i
el candidat/a a l’Alcaldia i fins a tres per a formar part de la llista de Compromís a les Corts i per
a formar part de la llista de Compromís municipal.
Article 22. Els avals hauran de ser presentats o enviats directament a la Comissió Electoral
Nacional pels avalistes de forma física, per correu postal o telemàticament amb els sistemes
habilitats. Les persones que es vulguen presentar no podran aportar un nombre d’avals
superior a l’establert per a cada procés de primàries. La Comissió Electoral Nacional sols
acceptarà un nombre d’avals superior a l’establert si nó sobrepassa el 5% dels avals exigits.
Article 23. Si les persones candidates no foren afiliades, l’Executiva Nacional, per majoria
simple, podrà rebutjar la seua inclusió en el procés, argumentant la manca d’idoneïtat que
motiva la no acceptació.
Article 24. La persona que es presente al procés de Presidència o Alcaldia, o a encapçalar
candidatura i vulga optar també al de resta de la candidatura caldrà que ho faça constar en
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l’aval; de no ser així, s’entendrà que només opta al principal. L’aval en aquest casos,
computarà en cada àmbit com si fos individual.
Article 25. Les paperetes de candidatures contindran el nom de les persones que s’hagen
presentat al procés de primàries. El seu número pot ser superior o inferior al de llocs que
s’hagen de cobrir.

Capítol VIII. Campanya electoral
Article 26. Cada persona candidata a encapçalar nomenarà una persona representant de la
seua confiança que la representarà davant la Comissió Electoral Nacional. Aquesta persona
representant serà membre de la Comissió Electoral corresponent arran del seu nomenament,
amb veu i sense vot. El nomenament es farà constar en la presentació de l’opció de la persona
candidata davant la Comissió Electoral corresponent.
Article 27. A l’endemà de finalitzat el termini de presentació de persones candidates als
processos de primàries es farà públic, en l’àmbit del procés, la relació de persones candidates
presentades i es notificarà a l’afiliació la llista sencera amb la foto i explicació personal
presentada per la persona candidata.
Article 28. La Comissió Electoral Nacional, fixarà un mínim de 3 assemblees comarcals o
intercomarcals (com a

mínim una en Castelló, València i Alacant), perquè les persones

candidates a la Presidència, a encapçalar i les que opten a la resta de la candidatura de la
circumscripció (a Corts), que ho desitgen, puguen adreçar-se a l’afiliació i a la ciutadania en
general. La Comissió electoral local fixarà com a mínim una assemblea pel mateix motiu per a
les persones candidates del seu àmbit.
Article 29. Es podrà fer campanya de forma telemàtica en la web de Compromís (nacional o
local segons pertoque) i, si escau, en la intranet de forma consensuada. Per a aquesta fi
s’habilitarà un espai on les distintes opcions podran fer campanya. També hi haurà un espai
web oficial. Igualment es podran fer servir webs o blocs aliens a Compromís, o distintes a les
oficials habilitades, sempre que s’introduïsca un enllaç a la web oficial de primàries
corresponent.
Article 30. La convocatòria de qualsevol acte electoral oficial haurà de comunicar-se per la
Comissió Electoral corresponent i es farà públic a la web institucional adient, fent constar que
són actes de campanya primàries. Tots els actes amb candidats a Corts Valencianes hauran de
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ser comunicats amb la suficient antelació a la Comissió Electoral Nacional per tal de traslladar a
la resta de persones candidates la possibilitats de la seua participació. En tots els actes de
campanya podran participar totes les persones candidats a la circumscripció.

Article 31. Tots els locals que depenguen directament de Compromís o dels partits que el
composen estaran a disposició prioritària de les distintes Comissions Electorals.
Article 32. Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de totes les estructures de
Compromís i cap partit polític o col·lectiu territorial podrà donar suport econòmic a cap
candidatura. La Comissió Electoral Nacional podrà demanar (en cas de dubtes o si ho estima
adient a efectes de comprovació) a les persones candidates les factures i la relació de
despeses així com els justificants de pagaments de les despeses específiques a comprovar,
realitzades durant la campanya.
Qualsevol desqualificació pública entre candidats, insults, injúries o amenaces, serà motiu
d’expulsió del procés de primàries, acordat per la Comissió Electoral Nacional amb audiència
de les parts.
Les persones que es presenten al procés de primàries, o familiars de fins a dos graus d’afinitat
o consanguinitat, no podran participar de les deliberacions ni de les votacions de cap òrgan on
es prenguen decisions directes o indirectes sobre el procés de primàries o candidatures.

Capítol IX. Sistema de votació
Article 33. Per al sistema de votació, en qualsevol cas, s'haurà de tenir en compte les següents
consideracions atenent a l’abast territorial de la convocatòria de les eleccions: Per una banda,
es votarà la persona que opta a la Presidència, a la que opta a encapçalar la circumscripció i,
per una altra banda, la resta de la candidatura atenent les especificitats de l’abast territorial que
consten a continuació:
GENERALITAT
a) Persones que opten a la Presidència. Vot d’àmbit nacional.
b) Persones que opten a encapçalar circumscripcions. Vot de circumscripció.
c) Persones que opten a figurar en les llistes. Vot de circumscripció.
LOCALS
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Atenent a les especificacions d’allò disposat a l’art.5. S’efectuaran, 1 o 2 votacions. Persones
que opten a l’Alcaldia /Resta de candidatura.
En aquestes eleccions s’observarà tot allò disposat en els articles següents, aplicant a la
candidatura a l’Alcaldia allò especificat per candidat a la Presidència.
Article 34.
1. L'elecció de la candidatura a la Presidència de la Generalitat es triarà en primàries obertes a
tot el cens del País Valencià en les condicions que més avant s'especifiquen. En la papereta
cada votant posarà una X al costat del nom de la persona triada.
2. L'elecció de la persona candidata a encapçalar la circumscripció de València (número 2 de la
llista real) serà oberta al cens d'aquesta demarcació i cada votant posarà una X al costat del
nom de la persona triada.
3. En la resta de la candidatura de València, cada votant indicarà l'ordinal que desitge que
ocupe la persona candidata.
4. En els casos d'Alacant i Castelló, cada votant indicarà l'ordinal que desitge que ocupe la
persona candidata, tot repartint l'ordre de preferències entre les persones candidates a la
capçalera i aquelles que es postulen només per a la resta de la llista d'aquestes
circumscripcions
Article 35. La validesa de les paperetes s’interpretarà atenent als criteris establerts en la Llei
Electoral General. En el cas de les paperetes a la resta de candidatura, no serà obligatori posar
tots els ordinals, però ho han d’estar de forma clara, de forma seqüencial i amb un mínim del
25% de les persones a votar (7 persones a la circumscripció de València, 6 a la d’Alacant i 4 a
la de Castelló). En cas d’haver assignat un mateix ordinal a dos persones diferents, no
computarà cap dels dos però no invalidarà la resta.
En el model de papereta quedarà reflectit clarament el número mínim de persones a ordenar i
la diferència entre homes i dones no serà superior a 1.
Article 36. En el recompte de vots de la resta de la llista i de les capçaleres dels comarques de
Castelló i d’Alacant s’assignarà a cada persona, segons l’ordinal que hi haja assignat, el valor
de 1/n (n=lloc ordinal).	
  
Lloc/Ordinal Valor
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1

1,000

2

0,500

3

0,333

4

0,250

5

0,200

6

0,167

7

0,143

8

0,125

9

0,111

10

0,100

11

0,091

12

0,083

13

0,077

14

0,071

15

0,067

16

0,063

Pel que fa a les circumscripcions de Castelló i Alacant s’efectuarà un sumatori de les persones
que opten a encapçalar, i serà designada la persona que major puntuació obtinga. Entre els no
triats en aquesta selecció i la resta de la llista, s’efectuarà el sumatori de tots els vots obtinguts,
i s’ordenarà la llista de major a menor. Pel que fa a la llista, en la circumscripció de València,
per la candidatura a la Presidència i la capçalera separada, la llista val per al lloc del número 3
endavant de la candidatura.	
  
Article 37. Per tal que la llista respecte els criteris de gènere, una vegada ubicada la persona
que encapçalarà la candidatura, la llista ordenada triada de la candidatura, respectarà la paritat
en els dos primers llocs (a excepció de la circumscripció a Corts per València, per ser els dos
primers llocs uninominals) i en la resta de la llista s’haurà de complir l’equilibri legal (3 a 2 en
trams de 5), no existint mai més de dues persones seguides del mateix sexe.
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Article 38. Garantia de pluralitat.
En el cas de procés a Corts Valencianes, es reservaran els llocs de la llista real: 3 de Castelló
(reserva a la qual renuncien els Verds i GdC), 2 i 4 d’Alacant, i 3-5-7 de València. Les reserves
sols s’activen, en cas que siga necessari per no estar les organitzacions representades en
llocs anteriors de la llista. El lloc 7 de la de València serà per a l’organització que tinga la
Presidència a la Generalitat, sols en cas de no estar present en llocs anteriors a eixe en la
llista.
a) Aquests llocs s’ocuparan pels partits o gent no afiliada a d’ells, que més vots hagen
obtingut.
b) En cas de fer ús de la reserva en aquests llocs, s’haurà de garantir allò que prescriu
l’article 37 i la normativa sobre paritat en llistes electorals.
c) En la candidatura resultant de l’elecció no podrà haver més de dos membres correlatius
de la mateixa organització integrant de la coalició en cap tram, a partir del número 3 a la
circumscripció de Castelló, del 4 a la d’Alacant i 7 a la de València.
d) Les persones que promocionen d'un determinat partit estaran condicionades pel gènere
si provoquen incompliment de la paritat però sense desplaçar en cap la reserva cap
avall.
e) La persona més votada per a la resta de la llista de València en cap cas podrà ocupar
una posició inferior al lloc 6 de la llista real.
MUNICIPALS
On hi haja primàries, seran sempre obertes a la ciutadania
Alcaldia:
•

Municipis amb més de 20.000 habitants:
o Primàries obertes a la ciutadania: en cas de presentar-se una única
candidatura, l'Assemblea del col•lectiu local haurà de decidir si és
proclamada directament o ha de ser ratificada en un procés de primàries
observant l’art.5.

•

Municipis amb menys de 20.000 habitants:
o Hi haurà primàries si ho acorda l'Assemblea Local per majoria de 3/4, que
podrà optar per la presentació d’una llista sencera. Per tant, s’haurà d’obrir
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un període previ a les primàries per a prendre la decisió. En cas de no
assolir-se la majoria de 3/4, s'haurà d'aplicar el procediment dels municipis
grans.
Llista:
•

Municipis amb més de 100.000 habitants:
o Primàries obertes a la ciutadania
o Reserva de pluralitat 2-4-6 excloent el/la cap de llista (3-5-7 de la llista
final), sense prelació; tindran reserva aquells partits que suposen almenys
un 2 % de la militància local. En el cas concret de Castelló, seran els llocs 3
i 4.

•

Municipis amb menys de 100.000 habitants:
o Es pot triar una llista de consens, si ho acorda l'Assemblea Local per
majoria de 3/4. La mateixa Assemblea Local haurà de ratificar la llista de
consens per majoria de 4/5. Si no s'aconsegueix la ratificació, hi haurà
primàries també per a la llista en què cada elector marcarà un ordre de
preferència i se sumaran els vots segons l'algoritme 1/n.

Capítol X. Votació
Article 39. La votació serà presencial, i en cas d’impossibilitat, amb un mecanisme amb
garanties i confidencialitat del vot, també electrònica, directa o assistida (persones amb
formació suficient per informar i assessorar tècnicament). En el cas de votació electrònica, la
Comissió Electoral establirà sistemes de control d’identitat.
Article 40. No es podrà delegar el vot, ja que els sistemes habilitats possibiliten l’abastament
de la votació.
Article 41. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores en el vot presencial i
per tal de prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada, serà imprescindible la
presentació de l’original d’un Document d’Identitat, Passaport o comprovant d’empadronament.
Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.
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Article 42. En el procés es garantirà una Mesa Central comarcal, i un altra en municipis de més
de 150 persones amb dret a vot (sempre que reunisquen les condicions establertes pel present
Reglament i per la Comissió Electoral Nacional).
Article 43. Les Meses Electorals estaran ubicades a locals públics accessibles i coneguts, a les
seus de l’organització, o a ambdós. Es votarà en urna, garantint el secret del vot i la màxima
reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació. Podrà habilitar-se urna digital, garantint la
possibilitat d’assistència per al vot.
Article 44. Cada Mesa Electoral estarà composada per tres persones designades per les
comissions electorals del procés corresponent de cada àmbit, més els interventors nomenats
de les distintes candidatures que ho comuniquen, fins el dia anterior a la votació, a la comissió
electoral del procés corresponent. Entre les tres persones designades per la comissió electoral
corresponent, s’acordarà l’exercici de les funcions de presidència i secretaria.
Article 45. No podran ser designats membres de la Mesa Electoral, en representació de la
Comissió Electoral de l’àmbit d’ubicació i procés, les persones candidates o les que les
representen davant la Comissió Electoral.
Article 46. Cada Mesa Electoral alçarà acta de la Jornada de votació on es farà constar: la
constitució de la Mesa, les responsabilitats i les persones que les assumeixen, representants
de candidatures presents (interventors), hora d’obertura i tancament, resultat de l’escrutini (en
cas d’urnes físiques) i incidències hagudes, emplenant el model que es facilitarà per la
Comissió Electoral Nacional.
Article 47. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió Electoral
Nacional. La Comissió Electoral nacional efectuarà un sorteig i triarà una lletra de l’abecedari,
que serà la que marque l’ordre alfabètic dels noms en la papereta.
Article 48. Les Meses Electorals estaran obertes, com a mínim, de 18 a 20 h. L’horari exacte,
serà determinat per la Comissió Electoral Nacional i serà igual per a tot el País. Es podran
sol·licitar excepcions d’horari (respectant sempre l’horari de tancament).
Article 49.- El procés telemàtic de votació, serà tutelat, per persona o empresa contractada (de
reconeguda solvència), diferent als dels responsables d’elaboració i control del procés, com
una garantia extra del procés.
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Capítol XI. Escrutini i proclamació dels resultats.
Article 50. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa Electoral, en cas d’urna física, es procedirà
al recompte de vots, el resultat del qual, es farà constar en l’acta signada pels components de
la Mesa i els representants de les persones candidates que siguen presents, una vegada fetes
constar les observacions (si les hi hagueren).
Article 51. També, en el cas de resultats de processos supramunicipals, el Secretari/a de la
Mesa, per via telemàtica, en finalitzar l’acta física, l’emplenarà i farà arribar a la Comissió
Electoral superior especificada, pel sistema habilitat per la Comissió Electoral Nacional a
l’efecte. Còpia de l’acta física, signada i correctament complimentada, es farà arribar en un
termini màxim de 24 hores a les Comissions Electorals Comarcals i aquestes a la Comissió
Electoral Nacional en un termini de 48 hores més.
Article 52. En el cas d’eleccions supramunicipals, la Comissió Electoral Nacional, receptora
telemàtica de les actes, procedirà al seu recompte. En un termini màxim de 20 hores, des del
tancament de les Meses, farà públic el resultat de les votacions, amb la proclamació provisional
dels candidats, candidates i candidatures, atenent als criteris establerts en el present
reglament. En el termini màxim de 72 h. ratificarà el resultat de forma oficial, una vegada
resoltes possibles al·legacions o impugnacions.
Article 53. Si del resultat final es produís un empat en el àmbit supramunicipal, es resoldrà en
Consell General de Compromís convocat a l’efecte en un termini màxim de 10 dies, en votació
individual, lliure i secreta, després d’escoltades les persones candidates i de persistir l’empat,
per sorteig. En cas de municipals, ho serà l’assemblea de l’àmbit.

Capítol XII. Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 54. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es
presentarà davant de la Comissió Electoral Nacional, la qual resoldrà abans de la jornada
electoral. Es podran fer reclamacions immediates en les Comissions Electorals Locals (o en el
seu defecte Comarcals) i en cas de no ser satisfetes, es presentaran per l’interessat/da a la
Nacional, fent constar, la reclamació feta en la Comissió Comarcal o Local.
Article 55. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, el dia de la jornada electoral, haurà
d’incloure una motivació breu a l’acta de l’escrutini, o es presentarà davant de la Comissió
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Electoral Nacional en un termini màxim de 48 h. des del tancament de la Mesa Electoral. Es
resoldrà prèviament a la ratificació de resultats de forma oficial.

Capítol XIII. Finalització del procés
Article 56. La Comissió Electoral Nacional realitzarà un informe detallat on s’explicarà el
desenvolupament i resultat del procés. L’informe contindrà totes les actes de totes les reunions
celebrades, on constaran tots els acords i decisions preses, les actes de les Meses, les
impugnacions i les resolucions efectuades.
Article 57. Qualsevol reclamació de les resolucions de la Comissió Electoral Nacional, es
presentarà davant la Comissió de Garanties.
Article 58. El resum de l’informe, serà publicat al web, i del seu contingut íntegre es donarà
compte als membres del Consell General, el qual, en la primera sessió que realitze, el podrà
debatre i ratificar si escau.

Disposicions addicionals.
1a. El document de la declaració de voluntat de compartir els valors de Compromís que ha de
signar la ciutadania per poder participar en el procés de primàries serà aprovat pel la Comissió
Executiva Nacional.
2a. En tot allò no previst en el present Reglament, s’estarà a allò disposat de forma subsidiària,
a la Llei Electoral Valenciana i a la Llei Electoral General.
3a. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament, durant el procés de primàries, serà
competència exclusiva de la Comissió Electoral Nacional.
4a. El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seua aprovació en el Consell
General, (segons allò establert als estatuts de la Federació i al Reglament del Consell General)
i serà efectiu per al procés electoral de les eleccions a Corts Valencianes i municipals, sense
tindre validesa per cap altra contesa electoral.
5a. Qualsevol esmena de modificació del present reglament, requerirà la mateixa majoria que
la requerida per a la seua aprovació (2/3).
6a. En el cas que Compromís participe en una coalició amb altres forces polítiques, la llista del
propi procés de primàries servirà per a la integració dels nostres candidats i candidates en la
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llista electoral definitiva d’aquella coalició, sempre respectant l’ordenació dels propis candidats,
en els termes en què s’hi acorde.
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