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Introducció general:  
 
Davant de les eleccions del 21 de desembre volem remarcar la importància de la funció 
que teniu els apoderats i apoderades per a què la jornada electoral concorri sense 
incidents i amb les màximes garanties democràtiques. És per això que s’ha creat la Xarxa 
Ciutadana més important d’apoderats i apoderades per fer-ho possible. Una veritable 
mostra novament de la força de la gent i de la capacitat organitzativa del nostre poble.  
 
Amb el present document us facilitem una sèrie d’informacions per a facilitar-vos la vostra 
tasca i per tenir clar en tot moment quina és la vostra funció i quins són els vostres drets. 
Ho dividim en dos moments: al llarg de la jornada electoral i al moment de recompte i la 
tramesa de dades i actes.  
 
Igualment, recordeu que si teniu algun dubte o voleu denunciar algun fet, podeu posar-vos 
en contacte amb el responsable del vostre col·legi, i/o el responsable dels apoderats del 
teu municipi, així com amb el representat de zona que estaran permanentment connectats 
amb els serveis jurídics del partit. 
 
QUÈ SÓN I FAN ELS APODERATS? 
 
Un Apoderat és un ciutadà, major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics, que rep 
poder d'una candidatura per a representar-la ens els actes i operacions electorals, això vol 
dir, en la jornada electoral.  
 
Els apoderats donen suport i ajuden als interventors quan n’hi ha.  
En cas que no hi hagi interventor de la seva candidatura, substitueixen l’interventor, i 
poden actuar com a tals davant de la mesa, participant en les deliberacions amb veu i 
sense vot. 
Poden accedir lliurement a tots els locals i meses electorals 
Poden examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini (per exemple, comprovar 
que els votants s'identifiquen correctament i figuren al cens electoral, que no hi ha piles 
massa desiguals de paperetes que puguin influir en la intenció de vot o que no hi ha 
elements de propaganda electoral)  
Poden formular reclamacions i protestes i demanar certificats i còpies de les actes.  
 
 
COM FEM D’APODERATS? 
 
Els apoderats acreditats per Esquerra Republicana hem de tenir una actitud de màxima 
col·laboració i confiança amb les membres de la mesa, tant presidents com vocals. Ells són 
la màxima autoritat dins del Col·legi electoral.  
 



    

També mantindrem una actitud amable, proactiva, de confiança i fair play amb la resta de 
persones que durant el dia passaran pel col·legi electoral.  
 
I sobretot, desenvoluparem les nostres tasques amb la voluntat d’ajudar, de col·laborar, i 
ho farem amb un somriure, com sempre, fem la gent republicana.  
 
DE QUINA MANERA GARANTIREM ELS NOSTRES INTERESSOS ELECTORALS, I SOBRETOT, 
LA DEMOCRÀCIA ALS COL·LEGIS? 
 
Durant la votació: vigilància i prevenció.  
 

A la mesa electoral ( i al col·legi electoral) vigilarem:  
 

 Que les Paperetes d’ERC –Catalunya Sí: 
- No estan tapades ni amagades 
- No es barregen amb altres paperetes 
- Estiguin visibles i de fàcil accés  

   
I recordeu, podem ajudar als ciutadans, però NO es pot influir en el vot dels 
electors (ni al col·legi ni a les seves immediacions) 
 
 Impedirem el joc brut: No es pot fer propaganda electoral. Controlarem 

també que no s’introdueixin paperetes als sobres buits per provocar vots 
nuls. 

 
Qualsevol anomalia la comunicarem al president/a de Mesa i ho farem 
constar l’acta de la Sessió.  

 
Durant el recompte: Control 
 

 Farem un seguiment acurat del recompte de vots 
 Supervisarem la correcta redacció de les actes 

 
 Imprescindible: Còpia de l’acta. Foto de l’acta. I portar-la on s’indiqui! 

 
 
Al llarg del dia 
 
És molt important treballar en xarxa: cal dur els mòbil actius per poder comunicar 
incidències i rebre informació. 



    

Instruccions sobre les tasques de les persones apoderades 
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
1. A quina hora s’obre el col·legi electoral? 
 
A les 8h del matí es constitueixen les meses dels col·legis electorals i a les 9h el col·legi 
s’obre al públic i, per tant, a partir de llavors la ciutadania ja pot votar.  
 
Els interventors han de ser al col·legi a les 8h, perquè formen part de la mesa que ha de ser 
constituïda en aquell moment. Recomanem als apoderats ser-hi també en aquella hora i 
coordinar-se amb el responsable de col·legi.  
 
2. On voten els apoderats? 
 
La persona apoderada vota a la Mesa on està censada, de 9h a les 20h.  
 
3. Si sóc apoderat/da, què he de fer quan arribi al col·legi electoral? 
 
Primer de tot, he d’acreditar-me com a apoderat, mostrant a la presidència de la mesa la 
credencial i el Document d’Identitat.  
 
Després, comprovar que les condicions són els adequades al col·legi electoral:  
 

- Que hi ha urna tancada i precintada 
- Que hi ha cabina de votació 
- Que hi ha suficients paperetes de la nostra coalició ESQUERRA REPUBLICANA-

CATALUNYA SI a disposició dels electors (tant a la taula expositora com a la cabina 
de votació) 

 
Tot seguit, comprovar les condicions adequades de les paperetes:  
 

- Que les paperetes estan en un lloc visible i de fàcil accés. (no poden quedar 
barrejades o tapades) 

- Que les paperetes estan orientades en el sentit d’accés dels electors 
- Que estiguin en l’ordre correcte.  

 
4. En quin ordre han d’estar les paperetes de vot que els electors poden agafar dins el 
col·legi electoral? 
 
Si bé és cert que la Junta Electoral abans especificava que l’ordre de col·locació de les 
paperetes en el col·legi electoral era l’ordre de proclamació, ara considera que han d estar 
en ordre alfabètic. 



    

En tot cas, cal vetllar perquè les d’Esquerra Republicana – Catalunya Sí estiguin ben 
accessibles i visibles.  
 
5. Puc portar adhesius o mostrar altres elements reivindicatius/polítics? 
 
Les persones que fan d’interventors o apoderats no poden portar cap element polític o 
reivindicatiu que s’identifiqui amb cap de les candidatures que concorren a les eleccions 
(samarretes, pins, etc.), tret de l’acreditació identificativa d’apoderat i/o interventor. (que 
se us lliurarà amb la credencial) 
 
6. Poden haver-hi pancartes o cartells electorals a dins, al voltant o fora del col·legi 
electoral? 
 
No pot haver-hi cap element de propaganda electoral en un radi proper al col·legi 
electoral. En cas que es detecti la presència d’algun element, s’ha de posar immediatament 
en coneixement del nostre representant de Junta Electoral de Zona del partit.  
 
7. Que passa si tinc el Document d’Identitat caducat? 
 
Podem votar mostrant el document d’identitat caducat. També serveixen el passaport o el 
carnet de conduir, encara que estiguin caducats. 
 
8. Qui és la persona responsable pel bon funcionament dins el col·legi electoral? 
 
Els representants oficials de l’administració pública en el col·legi són les persones 
designades per vetllar pel bon funcionament al llarg de la jornada electoral. Sempre s’ha de 
recórrer a ells davant qualsevol dubte o incident important que alteri l’ordre públic.  
D’altra banda, les presidències de mesa són les màximes responsables a l’hora de prendre 
decisions en el sí de la pròpia mesa, seguint els criteris legals establerts.  
 
9. Si sóc apoderat/da, en el moment de l’escrutini, què he de fer i quan? 
 
Una mica abans del tancament del col·legi electoral, que és a les 20h, els apoderats han 
d’estar ja dins del mateix, a punt per l’escrutini de vots de la mesa o meses existents.  
Al llarg de l’escrutini, s’ha de vetllar per tal de garantir que el recompte de vots es faci amb 
transparència i rigor. I després, recollir la documentació que es genera en el mateix.  
 
Recordeu que a l’hora de votació dels membres de la mesa, que es realitza al finalitzar la 
jornada electoral podeu estar presents dintre del col·legi electoral. Alerta! Els apoderats 
haureu hagut de votar al llarg del dia a la vostra mesa. 
I que el recompte dels vots és públic: s’han d’obrir les portes del col·legi novament perquè 
qui vulgui pugui presenciar-lo.  



    

 
Vigilarem i estarem molt atents a l’escrutini. Que no es facin jocs de mans! Ara bé, igual 
que durant la jornada, seguirem tenint una actitud amable, respectuosa i proactiva. 
 

- Caldrà posar especial atenció en vigilar que les paperetes no siguin injustament 
anul·lades.  

- Caldrà vigilar que les paperetes d’ERC no vagin a la pila d’altres partits 
- Caldrà comprovar les dades dels resultats dels vots a les actes d’escrutini i de sessió.  

 
 
10. Com sé si són vots nuls, vàlids o en blanc? 
 
Convé que tinguis molt present aquesta informació.  
 
Vots en blanc:  
 

- Els sobres sense papereta 
- Els sobres amb un paper o papereta en blanc 

 
Vots nuls:  
 

- Paperetes diferents als model oficial 
- Paperetes sense sobre 
- Si el sobre conté dues o més paperetes de diferents candidatures 
- Paperetes d’unes altres eleccions 
- Paperetes d’una altra província 
- Si té una línia o una creu que ratlla un nom sencer o diversos noms de la llista  
- Paperetes en les que s’ha modificat l’ordre dels candidats 
- Paperetes en les que s’han afegit noms de candidats 
- Paperetes en les que s’ha “tatxat” el nom, les sigles o el símbol de la candidatura 
- Paperetes on hi hagi inscripcions crítiques o insults a la candidatura 
- Si la papereta està trencada del tot i feta a trossets 
- Si acompanyant la papereta (vàlida) s’hi adjunta qualsevol element aliè al procés: (si 

s’hi adjunten flyers, targetes censals, etc. aleshores el vot és vàlid, en canvi llistes 
de la compra, estampetes de sants... són vot nul) 

 
Vots vàlids: 
 

- Tots els que no presenten problemes 
- Paperetes en les que s’ha subratllat el nom d’algun o de tots els candidats 
- Paperetes en les que s’ha subratllat el nom, les sigles o el símbol de la candidatura 



    

- Si té una creueta davant d’un nom o uns quants noms de la llista (però sense 
trepitjar-los) 

- Si la papereta està esqueixada o trencada parcialment de manera que es dedueixi 
que està trencada accidentalment o com a conseqüència de l’obertura del sobre 

- Si el sobre conté dues paperetes de la mateixa candidatura: se’n llença una i l’altra 
és un vot vàlid 

- Papereta acompanyada de propaganda de la mateixa entitat política o del certificat 
d’inscripció del cens (o qualsevol cosa relacionada amb el procés electoral) 

 
Vots dubtosos: (que caldrà fer constar a l’acta de la sessió per defensar-los a l’escrutini 
general) 
 

- Paperetes on s’hi ha inclòs expressions o lemes a l’anvers o el revers. Si són 
expressions o lemes favorables a la candidatura, caldrà defensar la validesa del vot.  

- Paperetes que presentin disputes entre els membres de la mesa i els interventors i 
apoderats.  
 

Recordeu que com a principi bàsic sobre els dubtes en l’escrutini preval la voluntat de 
l’elector, però la nostre actuació davant dels dubtes és batallar les paperetes d’Esquerra 
Republicana-Catalunya Sí (i les del bloc sobiranista) i intentar anular les altres.  
 
Quan en una papereta considerem que no s’està valorant correctament presentem una 
queixa per a que aquesta papereta es pugi valorar en l’escrutini general que es realitzarà al 
cap de tres dies. Vetllem per tant, que no es destrueixin els vots nuls o les paperetes 
objectes de reclamació (s’han de conservar dins del sobre per tenir-les com a prova a 
l’escrutini general). 
 
 
11. Quins documents he de recollir com a apoderat/ada? 
 
- Acta de Constitució de la Mesa 
- Acta d'Escrutini 
- Acta de la Sessió 
Si és el cas, còpia dels escrits que s’hagin presentat a la mesa i signats com a rebuts pel 
president o presidenta de la mateixa.  
 
Cal demanar còpies de les diferents actes. En el cas que es produeixin irregularitats (dubte 
sobre si algun vot és vàlid o no, per exemple) cal que ho feu constar a l’acta i aviseu al 
nostre representant de zona el mateix dia de les eleccions.    
 
 
 



    

12. Què he de fer amb la documentació que reculli? 
 
És imprescindible recollir totes les actes de tots els col·legis electorals del municipi. Sense 
aquesta documentació, el partit no pot reclamar el dia de l’escrutini definitiu dels resultats, 
possibles vots vàlids ni errors que s’hagin detectat a l’hora de passar a net les  
actes i els resultats provisionals.  
 
Per això, un cop tinguis la còpia de l’acta, fes-ne una foto.  
 
A continuació, lliura la còpia de l’acta d’escrutini al teu responsable de col·legi.  
Ell la farà arribar al representant legal de zona de la candidatura.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoderat/da  lliura acta a  Responsable 
del col·legi 

Responsable del col·legi  recull totes les 
actes del col·legi  i les lliura  Responsable 

municipal o comarcal 
 

Responsable municipal  recull totes actes 
dels diferents col·legis del municipi i les 

lliura  Responsable Comarcal 

Responsable Comarcal  Recull totes les 
actes de totes els municipis de la seva 

comarca i les lliura  Representant legal de 
la seva circumscripció 



    

Informació sobre drets laborals i permisos 
 
Possibilitat per fer d’apoderat i interventor a les pròximes eleccions al Parlament de 
Catalunya del 21 de desembre 
 
D’acord al que s’estableix al Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació 
complementària dels processos electorals, normativa que desenvolupa parcialment els 
drets dels treballadors en relació als processos electorals, i el que exposa el Reial decret 
953/2017 pel qual es dicten les normes complementàries per a la realització de les 
eleccions al Parlament de Catalunya 2017, conjuntament amb el que exposa la Llei 
Orgànica de Règim Electoral Genera, ens exposa la possibilitat que tenim les persones que 
som treballadors per compte aliè o funcionaris de gaudir d’un permís retribuït durant el dia 
dels comicis electorals si s’acredita la condició d’apoderats o interventors.  
 
Els apoderats i d’acord a l’article 76 de la LOREG gaudiran del permís durant la jornada 
electoral. A més a més, els interventors veuran com el seu permís s’ampliarà fins a les 5 
primeres hores de la jornada laboral del dia següent.  
 
Us recomanem que aviseu a la empresa amb temps suficient i que hi inclogueu un escrit 
que us poden facilitar els representants de zona o els responsables municipals on 
certifiquen que realitzareu la funció d’apoderat i interventor. També podeu presentar 
còpia de la credencial un cop la tingueu. 
 
Permís per anar a votar 
 
La mateixa normativa exposada en aquest document estableix que els electors que prestin 
els seus serveis el dia de les eleccions podran disposar en el seu horari laboral de fins a 
quatre hores lliures per l’exercici del seu dret a vot, hores que seran retribuïdes.  
Quant la prestació es realitzi en jornada reduïda, es realitzarà la reducció proporcional del 
permís. 
De manera que, si l’horari laboral no coincideix amb l’horari de votació, que serà de 9h a 
20h, no disposarem de permís per anar a votar. 
Si l’horari laboral coincideix 2 hores o menys no disposarem de permís per a votar 
Si l’horari laboral coincideix més de 2 hores i treballes fins a 4 hores tindràs fins a 2 hores 
per anar a votar. 
Si l’horari laboral, essent una jornada completa coincideix amb la jornada electoral, 
tindrem fins a 4 hores de permís retribuït per anar a votar. 
 
Podeu demanar un certificat a la mesa electoral conforme heu realitzat l’acte de vot. 
 



    

Instruccions referent al formulari de dades online 

 
Dos dies abans de les eleccions, els apoderats responsables de passar les dades (un per 
mesa) rebreu un correu electrònic que haureu de confirmar per comprovar que el vostres 
correu electrònic és correcte i funciona.  
 
El mateix dia 21D rebreu un correu electrònic amb un enllaç:  
 

 
 
Quan s’acabi l’escrutini heu de:  

- Demanar còpia de l’acta 
- Fer-li una foto 
- Obrir l’enllaç que haureu rebut en el correu.  

 
Aplicatiu de recompte:  
 

1. Benvinguda:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

2. Identificació de Mesa. L’aplicatiu ja té la mesa incorporada. Cal comprovar que és la mesa 
que tens assignada i de la qual passaràs les dades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprovació del cens. El nombre d’electors censats també ve predeterminat. Si és correcte, 

endavant. Sinó, cal corregir-lo directament. A continuació, s’ha d’introduir el nombre de vots 
total emesos en aquella mesa.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

- Si el nombre de vots emesos és superior al nombre d’electors censats, el programa dóna 
error.  

- Comprova que el nombre de vots emesos a la mesa és el correcte. 
- Per exemple posem que hi ha votat 350 electors. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
4. Omplir resultats (blancs, nuls, i de tots els partits). S’ha d’omplir el nombre de vots 

per cada candidatura (totes!) i també dels vots blancs i nuls. Cal tenir en compte 
que ja que abans hem posat que hi havia 350 electors, caldrà  que el total de vots 
introduïts en aquesta pantalla sumi 350.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si no sumen 350, atès que era el nombre que havíem indicat de vots emesos, et 

sortirà un avís:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Per això, en retornar endarrere et demana que confirmis si realment són 350 vots emesos 
en aquesta taula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si efectivament són 350, has de tornar a revisar la pantalla dels vots per cada candidatura 
fins que sumi 350:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Incidències. L’aplicatiu et demana si has tingut alguna incidència. Només cal marcar 
si Sí o si No.  
 

 
 
 
 
 
 



    

 Si marquem que Sí: S’obre una altra pantalla, on cal respondre el tipus d’incidència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si marquem que NO, ja finalitza, i envia les dades. Rebreu un correu electrònic de 

confirmació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tot seguit rebreu un segon mail amb un nou enllaç que demanarà: Adjuntar la foto 
de l’acta.  

 
 Per qualsevol problema, s’habilitaran línies de telèfon. (informació més endavant)  
 Per qualsevol cosa, els responsables de col·legis vetllaran per ajudar-te a omplir el 

formulari.  
 

 Un cop tot respost, has de fer el lliurament en mà de les còpies de les actes. 
 
 



    

ANNEX 1 - Resum de tasques definides per cada responsable:  
  
Els responsables de col·legi 

• Vetllar i comprovar que els apoderats del seu col·legi hagin introduït les dades de vot a 
l'aplicatiu 

• Recollir les actes i endreçar-les d'acord amb el llistat Excel: hauran de marcar la casella 
ACTA quan la tinguin i marcar si hi ha alguna incidència. 

• Notificar qualsevol incidència al responsable municipal 

 
Els responsables municipals: 

• Contactar amb les persones inscrites a la web per fer-los apoderats 

• Distribuir els apoderats amb l’objectiu de tenir totes les meses cobertes 

• Vetllar perquè els nous apoderats assisteixin a la formació 

• Coordinar-se amb els i les responsables comarcals 

• Lliurar les credencials als apoderats del seu municipi 

• Centralitzar la recollida d’actes i endreçar-les per lliurar al responsable comarcal (sobre 
amb índex).  

• Nomenar els responsables dels col·legis i afegir-los al llistat Excel  

• Resoldre dubtes durant la jornada electoral als apoderats del seu municipi 

 
Els responsables comarcals i regionals: 

• Vetllar perquè els responsables municipals contactin amb els nous apoderats 

• Vetllar per cobrir totes les meses i si cal fer distribució dins la comarca 

• Coordinar-se amb els responsables locals i regionals 

• Reservar la sala i marcar dia/hora de la formació, si s’escau (preferiblement entre el 16 i el 
20 de desembre) 

• Lliurar als responsables municipals les credencials. 

• Resoldre dubtes durant la jornada electoral que arribin del responsable municipal 

• Centralitzar la recollida de les carpetes amb les actes dels seus municipis el dia 21D i fer-
les arribar als representants provincials: Sus Martí (Tarragona i Ebre), Ricard Dilme 
(Girona), Emili March (Lleida i Pirineu) i Marc Bertomeu/Josep Ramon Mut (Barcelona). 

 


