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Reglament de Primàries de Compromís - Eleccions Municipals 2023

Capítol 1. Objecte del reglament
Article 1. El present reglament té per objecte la regulació d’un procés electoral de primàries que ha de donar
lloc a la formació de les candidatures mitjançant les
quals Compromís concorrerà a les eleccions municipals
de 2023 als diferents Ajuntaments. Les primàries són
una expressió inequívoca de la nostra ferma creença en
la democràcia participativa interna i externa.
Article 2. El present reglament es basa en els principis
d’autonomia municipal, igualtat de gènere, representació intergeneracional, pluralitat interna i participació.

Capítol 2. Principis generals
Article 3. Principi d’Autonomia municipal. El present
reglament presenta vàries opcions de configuració
de les llistes que permeten a cada col·lectiu triar un
itinerari propi i ajustat a la seua realitat política. Tots
els col·lectius de Compromís a nivell local, amb independència de la grandària del municipi o la composició
interna, hauran d’acollir-se als itineraris plantejats en el
present reglament.
Article 4. Igualtat de gènere. Les llistes municipals de
Compromís, vetllant per la igualtat de gènere efectiva,
es configuraran de manera que les úniques combinacions per al primer i segon lloc de la llista podran ser:
dona-dona, dona-home, home-dona.
Article 5. La pluralitat interna. Les llistes municipals
de Compromís dels municipis hauran de reflectir en
tot cas la pluralitat interna del col·lectiu i de Compromís, expressada a través dels partits que conformen la
coalició.
Article 6. Principi de representació intergeneracional. Les llistes municipals de Compromís hauran de
reflectir en tot cas la pluralitat intergeneracional de la
societat valenciana.
Article 7. Participació. Qualsevol persona de Compromís té dret a participar en el procediment de primàries
en els termes que estableix el present reglament.

Capítol 3. Procediment de tria del
mètode
Article 8. Abast i regulació. Tots els col·lectius locals
de Compromís, amb independència de la grandària del
municipi o la composició interna, es regiran pel present
reglament i els seus annexos.
Article 9. Tria del mètode.
En primera instància, els col·lectius locals hauran de
triar el mètode de configuració de la llista a nivell local.
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Les executives locals de Compromís per consens dels
tres partits proposaran a la militància reunida en una
l’Assemblea local de Compromís un mètode de configuració de la llista.
És competència de l’Assemblea local de Compromís
aprovar o no dita proposta feta per l’executiva local de
Compromís.
La selecció per part de l’Assemblea local de Compromís
d’un determinat mètode serà vinculant i d’obligat compliment per al col·lectiu en tot cas.
Article 10. Mètodes. Cada col·lectiu, en virtut del principi d’autonomia local, triarà un dels següents mètodes
per configurar la seua llista:
Article 10.1. Primàries a tota la llista obertes a la
ciutadania.
L’executiva local de Compromís proposarà i l’Assemblea
local de Compromís aprovarà un mètode de primàries a
tota la llista obertes a la ciutadania.
La majoria necessària per a l’aprovació de dit mètode
serà d’un 75% de vots favorables de l’Assemblea local
de Compromís.
En este cas s’aplicarà la normativa procedimental recollida a l’Annex 2 del present reglament.
Article 10.2. Primàries a tota la llista tancades.
L’executiva local de Compromís proposarà i l’Assemblea
local de Compromís aprovarà un mètode de primàries a
tota la llista tancades al sufragi actiu de la militància de
Compromís.
La majoria necessària per a l’aprovació de dit mètode
serà d’un 75% de vots favorables de l’Assemblea local
de Compromís.
En este cas s’aplicarà la normativa procedimental recollida a l’Annex 3 del present reglament.
Article 10.3. Primàries a cap de llista, obertes a la
ciutadania o tancades a la militància.
L’executiva local de Compromís proposarà i l’Assemblea
local de Compromís aprovarà un mètode de primàries a
la capçalera de la llista el sufragi actiu del qual podrà ser
tota la ciutadania inscrita o estrictament la militància
de Compromís.
La majoria necessària per a l’aprovació de dit mètode
serà d’un 75% de vots favorables de l’Assemblea local
de Compromís. En este cas s’aplicarà la normativa procedimental recollida a l’Annex 4 del present reglament.
En este cas la resta de la llista es configurarà per
consens a proposta de l’executiva local de Compromís
i s’aprovarà, igualment, per l’Assemblea local de Compromís.
Article 10.4. Mètode consensuat.
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L’executiva local de Compromís proposarà i l’Assemblea
local de Compromís aprovarà un mètode de configuració de la llista propi basat en la negociació i el consens.
La llista final que es presente a les eleccions deurà
recollir als 3 partits als 7 primers llocs de València i als 5
primers llocs d’Alacant.
En este cas, l’executiva local de Compromís haurà
d’explicitar els termes en els que es produirà dita negociació i, si escau, establir un reglament local propi de
configuració de la llista que també haurà de ser sotmès
a aprovació per l’Assemblea local de Compromís en la
mateixa sessió on es vote el mètode i pel mateix percentatge.
La majoria necessària per a l’aprovació de dit mètode
serà d’un 75% de vots favorables de l’Assemblea local
de Compromís.

Capítol 4. Aprovació, cas de no
aprovació, règim especial i reserva de
llocs
Article 11. La ratificació de la llista. Per al mètode
recollit a l’article 10.3, la resta de la llista resultant, excloent la capçalera, fruit de la negociació i/o el consens
haurà de comptar amb un 75% de vots favorables de
l’Assemblea Local de Compromís per a la seua aprovació. En el cas de les quatre grans ciutats (Alacant, Castelló, Elx i València) este percentatge serà d’un 66%.
Per al mètode recollit a l’article 10.4, la llista resultant
fruit de la negociació i/o el consens haurà de comptar
amb un 75% de vots favorables de l’Assemblea Local
de Compromís per a la seua aprovació. En el cas de les
quatre grans ciutats (Alacant, Castelló, Elx i València)
este percentatge serà d’un 66%.
Hi haurà tres opcions de tria: a favor o en contra de la
llista proposada i abstenció. L’abstenció computarà
sempre amb l’opció majoritària.
Article 12. En cas de no aprovació o no ratificació. En
cas que l’Assemblea local de Compromís no aprove la
proposta de mètode feta per l’Executiva local de Compromís, esta podrà fer noves propostes sempre dins del
termini establert en l’Annex 1 del present reglament.
Si finalitzat el termini establert en l’Annex 1 per a la
tria de mètode el col·lectiu no ha triat un mètode serà
d’aplicació el que disposa el règim especial a l’article 13
del present reglament.
Si finalitzat el termini establert en l’Annex 1 per a la
ratificació de la llista, el col·lectiu no l’ha ratificada serà
d’aplicació el que disposa el règim especial a l’article 13
del present reglament.
Article 13. Règim especial. Els col·lectius de règim
especial són aquells que no han seguit allò disposat
pel present reglament pel que fa als terminis establerts

en els articles anteriors. Els col·lectius que es vegen
abocats al règim especial es regiran obligatòriament pel
calendari establert a l’article A1.5 de l’Annex 1.
Serà d’aplicació el mètode establert a l’Annex 3 per a
tots els col·lectius, excepte per als de les quatre grans
ciutats als quals els serà d’aplicació el mètode establert
a l’Annex 2.
El règim especial no serà d’aplicació per a llistes locals
en municipis on no existeix col·lectiu local de Compromís a data d’aprovació del present reglament per part
de la Comissió Executiva Nacional de Compromís. En
este cas, la Comissió Executiva Nacional aprovarà la
llista de la candidatura.
Article 14. Sobre la reserva de llocs per a independents. Per interès polític i/o estratègic i en previsió de
possibles aliances locals o incorporacions de persones
independents, l’Executiva Local de Compromís podrà
proposar i l’Assemblea Local de Compromís podrà aprovar excloure determinats llocs de la llista del procés
de tria intern a excepció de la garantia de pluralitat de
VerdsQ PV.
En este cas, tal decisió s’haurà de sotmetre a votació en
la mateixa sessió de l’Assemblea local de Compromís on
es trie el mètode o en la sessió on se sotmeta la llista a
la seua aprovació, o als efectes oportuns convocar una
assemblea a tal efecte, en qualsevol cas caldrà per a la
seua aprovació un 75% de vots favorables.
Article 15. Dels llocs de la llista no coberts. En cas que
queden llocs vacants en la llista que no hagen sigut
atribuïts pel procediment de tria, serà competència de
l’Executiva Local de Compromís completar-los.

Capítol 5. Disposicions últimes
1.

En cas que escaiga un document de declaració de
compartir els valors de Compromís. 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.

2. 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.
3. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament,
durant el procés de primàries, serà competència
exclusiva de la Comissió Electoral Nacional.
4. El present entrarà en vigor i serà efectiu en el
moment de la seua aprovació en la Comissió Executiva Nacional. Este reglament sols té aplicació per
al procés electoral de les eleccions municipals de
2023.
5. Es celebrarà una Trobada de Compromís per la ratificació dels procediments regulats en els present
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Reglament de primàries, formada per les persones
de la Comissió Executiva Nacional de Compromís i
els membres del màxims òrgans entre congressos
de Més, Iniciativa i VerdsQ.

•

Període de reclamacions i revisió de resultats: 5 de
novembre de 2022 a 7 de novembre de 2022 (inclòs).

•

Proclamació de resultats definitius a l’Assemblea local de Compromís: entre el 8 de novembre de 2022 i
el 12 de novembre de 2022

La Trobada de Compromís haurà de ratificar la proposta de reglament per majoria simple.
6. El còmput de vot. Per aconseguir les majories necessàries per aprovar o ratificar qualsevol decisió
sols es tindran en compte els vots afirmatius i
negatius de les persones presents.

Annex 1. Calendari i terminis
A1.1. Abast i regulació. El present calendari és d’aplicació a tots els col·lectius locals de Compromís amb
independència de la grandària del municipi o la composició interna del col·lectiu.
A1.2. Termini per a la tria del mètode. El termini màxim per a la tria del mètode és el 9 d’octubre de 2022
(inclòs). Tot col·lectiu que no haja aprovat un mètode
abans d’esta data passarà automàticament al calendari
de règim especial establert en el punt A1.5 del present
Annex.
El tancament de cens de militància amb dret a participació per al procediment de primàries es produirà automàticament en el moment de l’aprovació del present
reglament per part de la Comissió Executiva Nacional.
A1.3. Termini per a la realització dels processos de
primàries ordinaris. Els col·lectius locals que hagen
optat per algun dels mètodes dels articles: 10.1, 10.2 o
10.3 tindran fins el 12 de novembre de 2022 (inclòs) per
realitzar els processos de primàries.
•

Procés d’inscripció al cens si escau: Del 10 d’octubre de 2022 a 25 d’octubre de 2022 (inclòs)

•

Presentació de candidatures: de l’10 d’octubre de
2022 al 16 d’octubre de 2022 (inclòs)

•

Revisió de candidatures: 18 d’octubre de 2022.

•

Presentació d’avals: del 18 d’octubre de 2022 al 23
d’octubre de 2022 (inclòs).

•
•

•
•
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A1.4. Termini del mètode consensuat. Els col·lectius
locals que hagen optat pel mètode de l’article 10.4 tindran fins el 12 de novembre de 2022 (inclòs) per aprovar
la seua llista en Assemblea local de Compromís.
A1.5. Termini del règim especial. El calendari per a la
realització de les primàries de col·lectius locals en situació de règim especial serà el següent i sense possibilitat d’avançament en cap cas.
Col·lectiu de gran ciutat (Alacant, Castelló, Elx i València):
•

Presentació de candidatures: del 14 de gener de
2023 al 21 de gener de 2023 (inclòs)

•

Revisió de candidatures: 23 de gener de 2023.

•

Presentació d’avals: del 24 de gener de 2023 al 28
de gener de 2023 (inclòs).

•

Publicació de cens provisional i termini de reclamacions al cens: Del 29 de gener de 2023 al 31 de
gener de 2023.

•

Publicació del cens definitiu: 1 de febrer de 2023.

•

Termini de campanya electoral de primàries: 2 de
febrer de 2023 al 10 de febrer de 2023

•

Votacions i proclamació de resultats provisionals:
11 de febrer de 2023.

•

Període de reclamacions i revisió de resultats: 11 de
febrer de 2023 a 13 de febrer de 2023 (inclòs).

Resta de col·lectius locals:
•

Presentació de candidatures: del 14 de gener de
2023 al 21 de gener de 2023 (inclòs)

•

Revisió de candidatures: 23 de gener de 2023.

•

Publicació de cens provisional (si escau) i termini de
reclamacions al cens: 26 d’octubre de 2022.

Presentació d’avals: del 24 de gener de 2023 al 28
de gener de 2023 (inclòs).

•

Publicació del cens definitiu: 27 d’octubre de 2022
per als mètodes 10.1 i 10.3. En el cas del mètode 10.2
(primàries tancades) el cens quedarà tancat en el
moment de l’aprovació del present reglament per
part de la Comissió Executiva Nacional.

Publicació de cens definitiu: el cens quedarà tancat
en el moment de l’aprovació del present reglament
per part de la Comissió Executiva Nacional.

•

Termini de campanya electoral de primàries: 2 de
febrer de 2023 al 10 de febrer de 2023

•

Votacions i proclamació de resultats provisionals:
11 de febrer de 2023.

•

Període de reclamacions i revisió de resultats: 11 de
febrer de 2023 a 13 de febrer de 2023 (inclòs).

•

Proclamació de resultats definitius a l’Assemblea

Termini de campanya electoral de primàries: 28
d’octubre a 4 de novembre de 2022.
Votacions i proclamació de resultats provisionals: 5
de novembre de 2022.
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local de Compromís: entre el 13 de febrer de 2023 i
el 18 de febrer de 2023 (inclòs)

Annex 2. Regulador del mètode
recollit a l’Article 10.1: Primàries a
tota la llista oberta a la ciutadania
Capítol 1. Característiques Generals.
Article A2.1. Les persones candidates a encapçalar i
configurar llistes estaran censades en el respectiu municipi i/o seran membres del col·lectiu a data de l’aprovació del present Reglament.
Article A2.2. 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.

Capítol 2 Comissió Electoral Local

•

Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presenten.

•

Donar suport a la Comissió Electoral Nacional en
tot allò que se li encomane. (La Comissió Electoral
Nacional quedarà regulada en el reglament nacional
de primàries de Compromís)

Capítol 3. Calendari i inici de primàries
Article A2.6. El calendari per al present mètode es recull a l’article A1.3 de l’Annex 1 del present reglament.

Capítol 4. Cens electoral
Article A2.7. Formen part del cens electoral de manera
automàtica i de ple dret les persones militants i simpatitzants de Compromís que consten al Cens en la data
del seu tancament (estipulada a l’article A1.3 de l’Annex
1) i que acomplisquen els següents requisits:
•

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).

•

Les persones 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).

Article A2.3. Constitució. En el termini màxim de 7
dies des de la tria del mètode de primàries a tota la llista
obertes a la ciutadania, es constituiran les comissions
electorals locals.
Article A2.4. Composició. La Comissió electoral Local
estarà formada per un mínim de 2 persones i un màxim
de 7. És competència de l’Executiva local de Compromís
triar la Comissió electoral Local. La Comissió electoral
Local haurà d’atendre a criteris de pluralitat interna del
col·lectiu. Les persones candidates a primàries no en
podran formar part en cap cas.
Article A2.5. Funcions. Són funcions de la Comissió
electoral Local:
•

Vetlar per la correcta aplicació del present reglament i organitzar, dirigir, acomplir i fer acomplir el
present reglament en el seu marc territorial

•

Vetlar pel correcte funcionament del procés de
primàries.

•

Informar i resoldre dubtes sobre el procediment o el
reglament.

•

Informar a La Comissió Executiva Nacional de Compromís sobre qualsevol irregularitat o situació no
prevista en el present reglament.

•

El recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats (mitjançant l’Àrea
d’Organització).

•

El control del cens electoral i la publicació i proclamació del cens provisional i definitiu.

•

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.

Article A2.8. La Seu Nacional habilitarà el mecanisme
informàtic d’acord amb la Comissió electoral Local i la
Comissió Executiva Nacional per a fer possible l’obertura del cens i la incorporació de ciutadania al mateix dins
del període establert.
Article A2.9. 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. A més hauran d’acomplir els
següents requisits:
•

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
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Compromís.
•

Si el ciutadà o ciutadana, vol exercir el vot electrònic, caldrà que facilite un telèfon mòbil personal,
correu electrònic i el DNI o document d’empadronament escanejat o fotografiat.

Article A2.10. 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 5. Sufragi Actiu
Article A2.11. Podran participar com a electores i electors en aquest procés de primàries totes les persones
que formen part del cens electoral generat per Compromís per a este procés després de la seua revisió i
publicació definitiva.
Article A2.12. S’estableix que es podrà realitzar una
aportació voluntària (via telemàtica o física)el dia de la
votació adreçada a sufragar els costos que puga generar el procés de primàries i la precampanya i campanya
electoral.
Article A2.13. 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 6. Sufragi Passiu
Article A2.14. En el procés de primàries, tal i com es
reflexa al calendari de l’article A1.3 de l’Annex 1 del present reglament, durant el termini establert, qualsevol
persona que complisca els requisits establerts en la
legislació vigent podrà presentar-se com a candidata.
Article A2.15. Les persones que vulguen optar al procés de primàries 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). 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.
Article A2.16. Els candidats/candidates que opten a
presentar-se al procés de primàries serà la respectiva
organització qui validarà la seua opció per estar al dia
del pagament de les quotes i/o les aportacions (certificat de compliment d’allò regulat en la carta financera),
en el cas dels càrrecs públics, d’acord amb el que determine la Carta Financera de les respectives formacions
polítiques que integren Compromís.
Article A2.17. Cada afiliat o afiliada podrà avalar so-
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lament un/a candidat/a a l’Alcaldia i fins a tres per a
formar part de la llista de Compromís municipal.
Article A2.18. 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. Sols s’acceptarà un nombre superior als avals
exigits sinó sobrepassa un 5% dels mateixos.
Article A2.19. Si les persones candidates no foren
afiliades, l’Executiva Local, per majoria de 2/3, podrà
acceptar la seua inclusió en el procés, argumentant la
seua idoneïtat que motiva l’acceptació.
Article A2.20. La persona que es presente a encapçalar candidatura i vulga optar també al de resta de la
candidatura caldrà que ho faça constar en l’aval; de no
ser així, s’entendrà que només opta al principal. L’aval en
este cas, computarà en cada àmbit com si fora individual.
Article A2.21. 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 7. Campanya electoral
Article A2.22. La Comissió electoral Local facilitarà un
espai perquè les persones candidates a encapçalar i les
que opten a la resta de la candidatura que ho desitgen, puguen adreçar-se a l’afiliació i a la ciutadania en
general.
Article A2.23. Tots els locals que depengen directament de Compromís o dels partits que el composen
estaran a disposició prioritària de les distintes Comissions Electorals.
Article A2.24. 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.
Article A2.25. Qualsevol desqualificació pública entre
candidats, insults, injúries o amenaces, serà motiu
d’expulsió del procés de primàries, acordat per la Comissió electoral Local.
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.
Article A2.26. Els perfils oficials de Compromís a les
xarxes socials no podran fer campanya ni difondre accions o propostes de campanya de cap persona candi-
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data.

Capítol 8. Sistema de votació
Article A2.27. Per al sistema de votació, en qualsevol
cas, s’haurà de tenir en compte les següents consideracions: Per una banda, es votarà la persona que opta a
l’Alcaldia, i, per una altra banda, la resta de la candidatura.
Article A2.28. L’elecció de la candidatura a l’Alcaldia es
triarà en primàries obertes a tot el cens. En la papereta
cada votant posarà una X al costat del nom de la persona triada.
Article A2.29. L’elecció de la llista es farà en primàries
obertes a tot el cens. Mitjançant mecanisme d’ordenació 1/n.
•

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. 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.

•

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 en els dos primers llocs allò establert a l’article 4 del present reglament 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.

Article A2.30A. S’aplicarà la garantia de pluralitat en
els col·lectius de les quatre grans ciutats (Alacant, Castelló, Elx i València) en els següents termes:
•

Més: es garanteix com a mínim un lloc entre els dos
primers de la llista de les quatre grans ciutats.

•

Iniciativa: es garanteix com a mínim un lloc entre els
dos primers a Alacant i Elx i co a mínim el tercer a
Castelló i València.

•

VerdsQ PV: es garanteix el lloc 5 a la llista d’Alacant i
València.

En el cas de la garantia de pluralitat de VerdsQ PV quedarà exempta d’afecció en allò referent al que es puga
derivar de l’article 14 del present reglament.

Les llistes resultants hauran de comptar amb almenys
una persona menor de 31 anys i una altra de més de 61
entre els 15 primers llocs de la llista.

Capítol 9. Votació
Article A2.31. 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 s’establiran sistemes de control de la identitat.
Article A2.32. No es podrà delegar el vot, ja que els sistemes habilitats possibiliten l’abastament de la votació.
Article A2.33. 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.
Article A2.34. En el procés es garantirà l’existència de
meses locals de votació presencial.
Article A2.35. 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 A2.36. Cada Mesa Electoral estarà composada
per dos o tres persones designades per les comissions
electorals locals podent ser les mateixes que composen dita comissió.
Article A2.37. 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 A2.38. 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, 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.

A la llista resultant no hi podran constar més de dues
persones seguides del mateix partit.

Article A2.39. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió Electoral Nacional. La
Comissió Electoral Local efectuarà un sorteig i triarà
una lletra de l’abecedari, que serà la que marque l’ordre
alfabètic dels noms en la papereta.

Article A2.30B. S’aplicarà la Garantia intergenarcional en les quatre grans ciutats (Alacant, Castelló, Elx i
València) en els següents termes:

Article A2.40. Les Meses Electorals estaran obertes,
com a mínim, de 10h a 12h i de 18 a 20 h. L’horari exacte,
serà determinat per la Comissió Electoral Nacional i
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serà igual per a tot el País. Es podran sol·licitar excepcions d’horari (respectant sempre l’horari de tancament).
Article A2.41. 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.

Capítol 10. Escrutini i proclamació de
resultats
Article A2.42. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa
Electoral, en cas d’urna física, es procedirà al recompte
de vots per part dels membres de la Mesa. L’Escrutini es
pot fer a la vista de les persones observadores que així
ho desitgen les quals no podran participar en l’escrutini.
El resultat de l’escrutini es farà constar en l’acta signada pels components de la Mesa i una vegada fetes
constar les observacions (si les hi hagueren) s’enviarà
el mateix dia, via telemàtica a la Comissió Electoral
Nacional.
Article A2.43 Si del resultat final es produirà un empat, es resoldrà l’ordre per votació de majoria simple de
l’assemblea local de Compromís en la mateixa sessió
que la ratificació de la llista i prèvia a la ratificació de la
mateixa.

Article A2.47. Qualsevol reclamació de les resolucions
de la Comissió Electoral Nacional, es presentarà davant
dels òrgans corresponents.
Article A2.48. El resum de l’informe, serà publicat al
web, i del seu contingut íntegre es donarà compte als
membres de la Comissió Executiva Nacional, la qual en
la primera sessió que realitze, el podrà debatre i ratificar
si escau.

Annex 3. Regulador del mètode
recollit a l’article 10.2: Primàries a
tota la llista tancades
Capítol 1. Característiques Generals.
Article A3.1. Les persones candidates a encapçalar i
configurar llistes estaran censades en el respectiu municipi i/o seran membres del col·lectiu a data de l’aprovació del present Reglament.
Article A3.2. Es realitzarà un procés de primàries
d’abast local tancat a la militància per a la tria de la
persona que encapçala la llista i un altre per a la tria de
la resta de la candidatura.

Capítol 2 Comissió Electoral Local

Capítol 11. Reclamacions, al·legacions o
impugnacions

Article A3.3. Constitució. En el termini màxim de 7
dies des de la tria del mètode de primàries a tota la llista
obertes a la ciutadania, es constituiran les comissions
electorals locals.

Article A2.44. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà
davant de la Comissió Electoral Local, la qual resoldrà
abans de la jornada electoral. Es podran fer reclamacions immediates en les Comissions Electorals Locals i en
cas de no ser satisfetes, es presentaran per l’interessat/da a la Comissió Electoral Nacional, fent constar, la
reclamació feta en la Comissió Electoral Local.

Article A3.4. Composició. La Comissió electoral Local
estarà formada per un mínim de 2 persones i un màxim
de 7. És competència de l’Executiva local de Compromís
triar la Comissió electoral Local. La Comissió electoral
Local haurà d’atendre a criteris de pluralitat interna del
col·lectiu. Les persones candidates a primàries no en
podran formar part en cap cas.

Article A2.45. 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 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 12. Finalització del Procés
Article A2.46. 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.
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Article A3.5. Funcions. Són funcions de la Comissió
electoral Local:
•

Vetlar per la correcta aplicació del present reglament i organitzar, dirigir, acomplir i fer acomplir el
present reglament en el seu marc territorial

•

Vetlar pel correcte funcionament del procés de
primàries.

•

Informar i resoldre dubtes sobre el procediment o el
reglament.

•

Informar a La Comissió Executiva Nacional de Compromís sobre qualsevol irregularitat o situació no
prevista en el present reglament.

•

El recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats (mitjançant l’Àrea
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•

El control del cens electoral i la publicació i proclamació del cens provisional i definitiu.

Article A3.11. Les persones membres del cens electoral
(afiliades) figuraran inscrites en el municipi que figure a l’Espai Compromís en la data de convocatòria del
procés.

•

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.

Capítol 6. Sufragi Passiu

d’Organització).

•

Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presenten.

•

Donar suport a la Comissió Electoral Nacional en
tot allò que se li encomane. (La Comissió Electoral
Nacional quedarà regulada en el reglament nacional
de primàries de Compromís)

Capítol 3. Calendari i inici de primàries
Article A3.6. El calendari per al present mètode es recull a l’article A1.3 de l’Annex 1 del present reglament. En
cas de col·lectius en situació de règim especial s’aplica
l’article A1.5 del mateix Annex.

Capítol 4. Cens electoral
Article A3.7. Formen part del cens electoral de manera automàtica i de ple dret les persones militants
de Compromís que consten al Cens en la data del seu
tancament (estipulada a l’article A1.3 de l’Annex 1) i que
acomplisquen els següents requisits:
•

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)

Article A3.8. 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 5. Sufragi Actiu
Article A3.9. Podran participar com a electores i electors en aquest procés de primàries totes les persones
que formen part del cens electoral generat per Compromís per a este procés després de la seua revisió i
publicació definitiva.
Article A3.10. S’estableix que es podrà realitzar una
aportació voluntària (via telemàtica o física)el dia de la
votació adreçada a sufragar els costos que puga generar el procés de primàries i la precampanya i campanya
electoral.

Article A3.12. En el procés de primàries, tal i com es
reflexa al calendari de l’article A1.3 de l’Annex 1 del present reglament, durant el termini establert, qualsevol
persona que complisca els requisits establerts en la
legislació vigent podrà presentar-se com a candidata.
Article A3.13. Les persones que vulguen optar al procés de primàries 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 del col·lectiu local (amb un
mínim de 2 avals). 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.
Article A3.14. Els candidats/candidates que opten a
presentar-se al procés serà la respectiva organització
qui validarà la seua opció per estar al dia del pagament
de les quotes i/o les aportacions (certificat de compliment d’allò regulat en la carta financera), en el cas dels
càrrecs públics, d’acord amb el que determine la Carta
Financera de les respectives formacions polítiques que
integren Compromís.
Article A3.15. Cada afiliat o afiliada podrà avalar solament un/a candidat/a a l’Alcaldia i fins a tres per a
formar part de la llista de Compromís municipal.
Article A3.16. 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. Sols s’acceptarà un nombre superior als avals
exigits sinó sobrepassa un 5% dels mateixos.
Article A3.17. Si les persones candidates no foren
afiliades, l’Executiva Local, per majoria de 2/3, podrà
rebutjar la seua inclusió en el procés, argumentant la
manca d’idoneïtat que motiva la no acceptació.
Article A3.18. La persona que es presente a encapçalar
candidatura i vulga optar també al de resta de la candidatura caldrà que ho faça constar en l’aval; de no ser
així, s’entendrà que només opta al principal. L’aval en
este cas, computarà en cada àmbit com si fora individual.
Article A3.19. 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.

9

Reglament de Primàries de Compromís - Eleccions Municipals 2023

Capítol 7. Campanya electoral

candidatura, la llista ordenada triada de la candidatura, respectarà en els dos primers llocs allò establert a l’article 6 del present reglament 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.

Article A3.20. La Comissió electoral Local facilitarà un
espai perquè les persones candidates a encapçalar i les
que opten a la resta de la candidatura que ho desitgen,
puguen adreçar-se als afiliats i les afiliades.
Article A3.21. Tots els locals que depengen directament de Compromís o dels partits que el composen
estaran a disposició prioritària de les distintes Comissions Electorals.

Article A3.28A. S’aplicarà la garantia de pluralitat en
els col·lectius de les quatre grans ciutats (Alacant, Castelló, Elx i València) en els següents termes:

Article A3.22 . 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.

•

Més: es garanteix com a mínim un lloc entre els dos
primers de la llista de les quatre grans ciutats.

•

Iniciativa: es garanteix com a mínim un lloc entre els
dos primers a Alacant i Elx i co a mínim el tercer a
Castelló i València.

•

VerdsQ PV: es garanteix el lloc 5 a la llista d’Alacant i
València.

Article A3.23. Qualsevol desqualificació pública entre
candidats, insults, injúries o amenaces, serà motiu
d’expulsió del procés de primàries, acordat per la Comissió electoral Local
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.
Article A3.24. Els perfils oficials de Compromís a les
xarxes socials no podran fer campanya ni difondre accions o propostes de campanya de cap persona candidata.

Capítol 8. Sistema de votació
Article A3.25. Per al sistema de votació, en qualsevol
cas, s’haurà de tenir en compte les següents consideracions: Per una banda, es votarà la persona que opta a
l’Alcaldia, i, per una altra banda, la resta de la candidatura.
Article A3.26. L’elecció de la candidatura a l’Alcaldia
es triarà en primàries a tot el cens. En la papereta cada
votant posarà una X al costat del nom de la persona
triada.
Article A3.27. L’elecció de la llista es farà en primàries a
tot el cens. Mitjançant mecanisme d’ordenació 1/n.
•

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. 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.

•

Per tal que la llista respecte els criteris de gènere,
una vegada ubicada la persona que encapçalarà la
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En el cas de la garantia de pluralitat de VerdsQ PV quedarà exempta d’afecció en allò referent al que es puga
derivar de l’article 14 del present reglament.
A la llista resultant no hi podran constar més de dues
persones seguides del mateix partit.
Article A3.28B. S’aplicarà la Garantia intergenarcional en les quatre grans ciutats (Alacant, Castelló, Elx i
València) en els següents termes:
Les llistes resultants hauran de comptar amb almenys
una persona menor de 31 anys i una altra de més de 61
entre els 15 primers llocs de la llista.

Capítol 9. Votació
Article A3.29. 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 s’establiran sistemes de control de la identitat.
Article A3.30. No es podrà delegar el vot, ja que els sistemes habilitats possibiliten l’abastament de la votació.
Article A3.31. 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.
Article A3.32. En el procés es garantirà l’existència de
meses locals de votació presencial.
Article A3.33. 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
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la papereta de votació. Podrà habilitar-se urna digital,
garantint la possibilitat d’assistència per al vot.
Article A3.34. Cada Mesa Electoral estarà composada
per dos o tres persones designades per les comissions
electorals locals podent ser les mateixes que composen dita comissió.

Capítol 11. Reclamacions, al·legacions o
impugnacions

Article A3.35. No podran ser designats membres de la
Mesa Electoral, en representació de la Comissió Electoral Local, les persones candidates o les que les representen davant la Comissió Electoral.

Article A3.42. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà
davant de la Comissió Electoral Local, la qual resoldrà
abans de la jornada electoral. Es podran fer reclamacions immediates en les Comissions Electorals Locals i en
cas de no ser satisfetes, es presentaran per l’interessat/da a la Comissió Electoral Nacional, fent constar, la
reclamació feta en la Comissió Electoral Local.

Article A3.36. 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, 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 A3.43. 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 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.

Article A3.37. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió Electoral Nacional. La
Comissió Electoral Local efectuarà un sorteig i triarà
una lletra de l’abecedari, que serà la que marque l’ordre
alfabètic dels noms en la papereta.
Article A3.38. Les Meses Electorals estaran obertes,
com a mínim, de 10h a 12h i 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 A3.39. 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.

Capítol 10. Escrutini i proclamació de
resultats
Article A3.40. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa
Electoral, en cas d’urna física, es procedirà al recompte
de vots per part dels membres de la Mesa. L’Escrutini es
pot fer a la vista de les persones afiliades observadores
que així ho desitgen les quals no podran participar en
l’escrutini.
El resultat de l’escrutini es farà constar en l’acta signada pels components de la Mesa i una vegada fetes
constar les observacions (si les hi hagueren) s’enviarà
el mateix dia, via telemàtica a la Comissió Electoral
Nacional.
Article A3.41. Si del resultat final es produirà un empat, es resoldrà l’ordre per votació de majoria simple de
l’assemblea local de Compromís en la mateixa sessió
que la ratificació de la llista i prèvia a la ratificació de la
mateixa.

Capítol 12. Finalització del Procés
Article A3.44. La ratificació de la llista s’efectuarà en
els termes que marca l’article 11 i l’article A1.3 del present reglament.
Article A3.45. 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 A3.46. Qualsevol reclamació de les resolucions
de la Comissió Electoral Nacional, es presentarà davant
dels òrgans corresponents.
Article A3.47. El resum de l’informe, serà publicat al
web, i del seu contingut íntegre es donarà compte als
membres de la Comissió Executiva Nacional, la qual en
la primera sessió que realitze, el podrà debatre i ratificar
si escau.

Annex 4. Regulador del mètode
recollit a l’Article 10.3: Primàries al
cap de llista obertes a la ciutadania
o tancades a la militància
Capítol 1. Característiques Generals.
Article A4.1 Les persones candidates a encapçalar les
llistes estaran censades en el respectiu municipi i/o
seran membres del col·lectiu a data de l’aprovació del
present Reglament.
Article A4.2.
Per a primàries obertes: Es realitzarà un procés de primàries d’abast local obertes a la ciutadania per a la tria
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de la persona que encapçala la llista.

Capítol 4. Cens electoral:

Per a primàries tancades: Es realitzarà un procés de
primàries d’abast local tancat a la militància per a la tria
de la persona que encapçala la llista

Article A4.7. Per a les primàries a cap de llista obertes a
la ciutadania: Formen part del cens electoral de manera
automàtica i de ple dret les persones militants i simpatitzants de Compromís que consten al Cens en la data
del seu tancament (estipulada a l’article A1.3 de l’Annex
1) i que acomplisquen els següents requisits:

Capítol 2 Comissió Electoral Local
Article A4.3. Constitució. En el termini màxim de 7
dies des de la tria del mètode de primàries a tota la llista
obertes a la ciutadania, es constituiran les comissions
electorals locals.
Article A4.4. Composició. La Comissió electoral Local
estarà formada per un mínim de 2 persones i un màxim
de 7. És competència de l’Executiva local de Compromís
triar la Comissió electoral Local. La Comissió electoral
Local haurà d’atendre a criteris de pluralitat interna del
col·lectiu. Les persones candidates a primàries no en
podran formar part en cap cas.

•

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)

•

Les persones 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)

•

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. A més hauran
d’acomplir els següents requisits:

•

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 exercir el vot electrònic, caldrà que facilite un telèfon mòbil personal,
correu electrònic i el DNI o document d’empadronament escanejat o fotografiat.

Article A4.5. Funcions. Són funcions de la Comissió
electoral Local:
•

Vetlar per la correcta aplicació del present reglament i organitzar, dirigir, acomplir i fer acomplir el
present reglament en el seu marc territorial

•

Vetlar pel correcte funcionament del procés de
primàries.

•

Informar i resoldre dubtes sobre el procediment o el
reglament.

•

Informar a La Comissió Executiva Nacional de Compromís sobre qualsevol irregularitat o situació no
prevista en el present reglament.

•

El recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats (mitjançant l’Àrea
d’Organització).

•

El control del cens electoral i la publicació i proclamació del cens provisional i definitiu.

•

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, al·legacions i impugnacions que se li presenten.

•

Donar suport a la Comissió Electoral Nacional en tot
allò que se li encomane. (La Comissió Electoral Nacional quedarà regulada en el reglament de primàries nacional de Compromís)

Capítol 3. Calendari i inici de primàries
Article A4.6. El calendari per al present mètode es recull a l’article A1.3 de l’Annex 1 del present reglament. En
cas de col·lectius en situació de règim especial s’aplica
l’article A1.5 del mateix Annex.
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Article A4.8. Per a les primàries a cap de llista tancades a la militància: Formen part del cens electoral de
manera automàtica i de ple dret les persones militants
de Compromís que consten al Cens en la data del seu
tancament (estipulada a l’article A1.3 de l’Annex 1) i que
acomplisquen els següents requisits:
•

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)
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Article A4.9. La Seu Nacional habilitarà el mecanisme
informàtic d’acord amb la Comissió electoral Local i la
Comissió Executiva Nacional per a fer possible l’obertura del cens i la incorporació de ciutadania al mateix dins
del període establert.
Article A4.10. 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 5. Sufragi Actiu
Article A4.11. Podran participar com a electores i electors en aquest procés de primàries totes les persones
que formen part del cens electoral generat per Compromís per a este procés després de la seua revisió i
publicació definitiva.
Article A4.12. S’estableix que es podrà realitzar una
aportació voluntària (via telemàtica o física)el dia de la
votació adreçada a sufragar els costos que puga generar el procés de primàries i la precampanya i campanya
electoral.
Article A4.13. Les persones membres del cens electoral
(afiliades i, si escau, simpatitzants) figuraran inscrites
en el municipi que figure a l’Espai Compromís en la data
de convocatòria del procés.

Capítol 6. Sufragi Passiu
Article A4.14. En el procés de primàries, tal i com es
reflexa al calendari de l’article A1.3 de l’Annex 1 del present reglament, durant el termini establert, qualsevol
persona que complisca els requisits establerts en la
legislació vigent podrà presentar-se com a candidata.
Article A4.15. Les persones que vulguen optar al procés de primàries 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).
Article A4.16. Els candidats/candidates que opten a
presentar-se al procés de primàries serà la respectiva
organització qui validarà la seua opció per estar al dia
del pagament de les quotes i/o les aportacions (certificat de compliment d’allò regulat en la carta financera),
en el cas dels càrrecs públics, d’acord amb el que determine la Carta Financera de les respectives formacions
polítiques que integren Compromís.
Article A4.17. Cada afiliat o afiliada podrà avalar solament un/a candidat/a a l’Alcaldia.

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. Sols s’acceptarà un nombre superior als avals
exigits sinó sobrepassa un 5% dels mateixos.
Article A4.19. Si les persones candidates no foren
afiliades, l’Executiva Local, per majoria de 2/3, podrà
rebutjar la seua inclusió en el procés, argumentant la
manca d’idoneïtat que motiva la no acceptació.
Article A4.20. La persona que es presente a encapçalar candidatura i vulga optar també a ser considerat
en la configuració de la resta de la llista en cas de no
resultar triada ho haurà de comunicar formalment a la
comissió electoral local i a la comissió executiva local.
Article A4.21. Les paperetes de candidatures contindran el nom de les persones que s’hagen presentat
al procés de primàries. El seu número pot ser igual o
superior al de llocs que s’hagen de cobrir.

Capítol 7. Campanya electoral
Article A4.22. La Comissió electoral Local facilitarà un
espai perquè les persones candidates a encapçalar ho
desitgen, puguen adreçar-se a l’afiliació i/o a la ciutadania en general.
Article A4.23 Tots els locals que depengen directament de Compromís o dels partits que el composen
estaran a disposició prioritària de les distintes Comissions Electorals.
Article A4.24. 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. Este article decau
si sols hi ha una persona candidata al procés de primàries.
Article A4.25. Qualsevol desqualificació pública entre
candidats, insults, injúries o amenaces, serà motiu
d’expulsió del procés de primàries, acordat per la Comissió electoral Local
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.
Article A4.26. Els perfils oficials de Compromís a les
xarxes socials no podran fer campanya ni difondre
accions o propostes de campanya de cap persona
candidata. Este article decau si sols hi ha una persona
candidata al procés de primàries.

Article A4.18. Els avals hauran de ser presentats o
enviats directament a la Comissió Electoral Nacional
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Capítol 8. Sistema de votació
Article A4.27. Per al sistema de votació, en qualsevol
cas, es votarà la persona que opta a l’Alcaldia, i, per una
altra banda, la llista tancada de la resta de la candidatura.
Article A4.28. L’elecció de la candidatura a l’Alcaldia es
triarà en primàries obertes a tot el cens. En la papereta
cada votant posarà una X al costat del nom de la persona triada.

Capítol 9. Sistema de configuració de la
resta de la llista
Article A4.29. L’elecció de la llista es farà en votació
de la llista tancada i consensuada proposada per la
Executiva Local de Compromís i es farà en la sessió
de l’Assemblea local de Compromís corresponent a la
ratificació de la llista tal i com especifica l’article 11 del
present reglament.
•

Correspon a la Comissió executiva Local proposar
la composició de la llista tancada.

•

La llista haurà de fer constar l’ordre definitiu, el nom
de les persones que la composen, el seu gènere i el
partit al que pertanyen.

•

Les persones que vulguen optar a ser considerades
per a formar part de la llista requeriran un 3% d’avals
de les persones afiliades a Compromís amb un
mínim d’un aval.

•

•

•

La llista haurà de fer constar si escau els llocs de la
llista que es deixen lliures per a incorporar a persones com a independents o en cas de confluències
electorals sense contradir allò exposat a l’article 14
del present reglament.
Per tal que la llista respecte els criteris de gènere,
una vegada ubicada la persona que encapçalarà
la candidatura, la llista ordenada proposada de la
candidatura, respectarà en els dos primers llocs allò
establert a l’article 6 del present reglament 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.
La llista final que es presente a les eleccions deurà
recollir als 3 partits als 7 primers llocs de València i
als 5 primers llocs d’Alacant.

Capítol 9. Votació
Article A4.30. 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 s’establiran sistemes de control de la identitat.

14

Article A4.31. No es podrà delegar el vot, ja que els sistemes habilitats possibiliten l’abastament de la votació.
Article A4.32. 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.
Article A4.33. En el procés es garantirà l’existència de
meses locals de votació presencial.
Article A4.34. 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 A4.35. Cada Mesa Electoral estarà composada
per dos o tres persones designades per les comissions
electorals locals podent ser les mateixes que composen dita comissió.
Article A4.36. 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 A4.37. 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, 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 A4.38. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió Electoral Nacional. La
Comissió Electoral local efectuarà un sorteig i triarà
una lletra de l’abecedari, que serà la que marque l’ordre
alfabètic dels noms en la papereta.
Article A4.39. Les Meses Electorals estaran obertes,
com a mínim, de 10h a 12h i 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 A4.40. 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.

Capítol 10. Escrutini i proclamació de
resultats
Article A4.41. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa
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Electoral, en cas d’urna física, es procedirà al recompte
de vots per part dels membres de la Mesa. L’Escrutini es
pot fer a la vista de les persones observadores que així
ho desitgen les quals no podran participar en l’escrutini.
El resultat de l’escrutini es farà constar en l’acta signada pels components de la Mesa i una vegada fetes
constar les observacions (si les hi hagueren) s’enviarà
el mateix dia, via telemàtica a la Comissió Electoral
Nacional.
Article A4.42. Si del resultat final es produirà un empat,
es resoldrà l’ordre per votació de majoria simple de
l’assemblea local de Compromís en la mateixa sessió
que la ratificació de la llista i prèvia a la ratificació de la
mateixa.

Capítol 11. Reclamacions, al·legacions o
impugnacions
Article A4.43. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà
davant de la Comissió Electoral Local, la qual resoldrà
abans de la jornada electoral. Es podran fer reclamacions immediates en les Comissions Electorals Locals i en
cas de no ser satisfetes, es presentaran per l’interessat/da a la Comissió Electoral Nacional, fent constar, la
reclamació feta en la Comissió Electoral Local.
Article A4.44. 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 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 12. Finalització del Procés
Article A4.45. La ratificació de la llista s’efectuarà en
els termes que marca l’article 11 i l’article A1.3 del present reglament.
Article A4.46. 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 A4.47. Qualsevol reclamació de les resolucions
de la Comissió Electoral Nacional, es presentarà davant
dels òrgans corresponents.
Article A4.48. El resum de l’informe, serà publicat al
web, i del seu contingut íntegre es donarà compte als
membres de la Comissió Executiva Nacional, la qual en
la primera sessió que realitze, el podrà debatre i ratificar
si escau.

A València, 5 de setembre de 2022
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