
CALENDARI ELECCIONS CATALANES ‘17 
21 de desembre de 2017 

 
DATA DIA ACTUACIONS 

27 octubre ------ Decret de convocatòria d’eleccions 
28 octubre 0 Publicació al DOGC del decret de convocatòria 
28 octubre – 4 
novembre 

0-7 Ajuntaments comuniquen a les JEZ els emplaçaments per 
a col·locació de cartells, pancartes i banderoles 

28 octubre – 7 
novembre 

0-10 Ajuntaments comuniquen a la JEZ els locals oficials i llocs 
públics per a la celebració d’actes de campanya electoral 

29 octubre – 7 
novembre 

1-10 Presentació coalicions 

28 octubre – 11 
desembre 

0-44 Sol·licitud de vot per correu 

29 octubre – 5 
novembre 

1-8 Partits designen Rep.Gral.davant la JEC i Rep.Gral a cada 
JEP. Nomenament d’administrador general i provincial. 

29 octubre – 7 
novembre 

1-10 Rep Prov. Comuniquen a la JEP els representants del 
partit a cada JEZ 

Nomenament 
representants 

 Sol·licitud del cens electoral fins a la proclamació de 
candidatures 

29 octubre – 12 
novembre 

1-15 Publicació al BOP i DOGC dels locals i llocs públics per a 
actes campanya electoral 

3-9 novembre 6-12 Llistes cens i període reclamacions davant OCE (resol en 3 
dies) recurs JPI article 39 i ss LOREG 

10 novembre - 
18 desembre 

13-51 Nomenament d’interventors i apoderats pels 
representants 

12  – 17 
novembre 

15-20 Presentació candidatures davant les JEP 

13-27 novembre 16-30 Representants JEZ fan la petició davant les JEZ de la 
utilització de locals 

18-20 novembre 21-23 Sol·licitud de bestreta de subvenció electoral 
19 novembre 22 Publicació DOGC candidatures presentades 
20-21 novembre 23-24 JEP comunica irregularitats a les candidatures 
23 novembre 26 Finalitza termini per a subsanar errors 
24 novembre 27 Proclamació de candidatures per la JEP (publicació a 

l’endemà) 
22-26 
novembre 

25-29 Sorteig de Meses Electorals   

25 novembre 28  Representants poden recollir cens en suport informàtic 
Publicació al DOGC de les candidatures proclamades 

26 novembre 29 JEZ comunica als partits l’atribució dels espais per a 
propaganda electoral 

28 novembre 31 JEZ comunica als partits l’atribució de locals i espais 
públics que pot utilitzar    per actes de campanya 

5 desembre 38 Inici de campanya electoral  
18 desembre 51 Finalitza el període per nomenar interventors 
19 desembre 52  Finalització campanya electoral 
20 desembre 53   Jornada reflexió 
21 desembre --- Votació 
24-28 desembre 3-7 Escrutini Gral davant Juntes Electorals Provincials 
 
 


