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Reglament de les eleccions 
municipals 2019

Article 1. Naturalesa
El Reglament de les Eleccions Municipals 2019 regula els processos relatius a l’elecció de les persones cap de llista, la 
confecció de les llistes, la validació nacional de les llistes, les llistes associades, les coalicions, els pactes postelectorals que es 
facin durant tot el mandat i el nomenament de les persones representants als organismes supramunicipals, com també la 
constitució de la Comissió Electoral Municipal, d’acord amb l’article 123 dels Estatuts del partit. En tots els òrgans previstos 
en aquest reglament on les persones que no hi siguin en raó del seu càrrec es vetllarà que la presència de dones i homes 
sigui la més igualitària, i les candidatures siguin representatives de la seva realitat social.
 
 
 

TÍTOL I. DE LA COMISSIÓ ELECTORAL MUNICIPAL
 
Article 2. Funcions
La Comissió Electoral Municipal, que té les funcions recollides en aquest Reglament, serà l’òrgan que vetllarà per l’aplicació 
d’aquest Reglament, i vehicularà a l’Executiva Nacional i al Consell Nacional, quan escaigui, les propostes de cap de llista, de 
la resta de la llista i de les llistes associades.
 
Article 3. Composició
La Comissió Electoral Municipal està formada per la Secretaria General, la Secretaria General Adjunta, la Vicesecretaria 
General d’Acció Política, la Vicesecretaria General de Coordinació Interna i Territori, la Vicesecretaria General d’Entorn, 
Gestió del Coneixement i Dones, la Secretaria de Política Municipal, la Secretaria d’Ens Locals Supramunicipals, la Secretaria 
d’Organització i la persona portaveu nacional de les JERC.
 
 
 

TÍTOL II. DE LA COMISSIÓ ELECTORAL LOCAL
 
Article 4. La comissió electoral local
1. L’executiva local proposarà a l’assemblea local, perquè la ratifiqui, una comissió electoral local, de la qual formaran 

part la persona cap de llista quan hagi estat elegida, la presidència local i tres persones més. En el cas que les JERC 
estiguin constituïdes en el municipi, una d’aquestes tres persones serà designada per la secció local de les JERC que 
escollirà d’entre els seus membres que siguin residents del municipi. 
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2. Aquest òrgan serà l’encarregat d’elaborar la proposta de llista, així com de vetllar perquè el procediment d’elecció de 
cap de llista, com també de la resta de la llista, es faci d’acord amb aquest Reglament i els Estatuts.

3. En el cas de la Regional de Barcelona, totes les tasques que aquest reglament reserva a les Comissions Electorals 
Locals seran de la Comissió Electoral de Barcelona. Aquesta estarà formada per un màxim de set persones, i com 
a mínim per la persona cap de llista que hagi estat elegida, la presidència regional, i les persones que el reglament 
municipal de Barcelona determini, una de les quals haurà de ser designada per les JERC. La seva composició serà 
proposada per l’Executiva Regional al Congrés Regional, que l’haurà de ratificar. La Comissió Electoral de Barcelona 
farà una proposta de llista perquè sigui ratificada pel Congrés Regional basada en els criteris fixats en l’article 16.3.

 
 

TÍTOL III. DEL PROCÉS DE PRIMÀRIES
 
Article 5. Fases del procés
La confecció de les llistes per a les eleccions municipals de 2019 tindrà una doble fase: en primer lloc, l’elecció de la persona 
cap de llista; en segon lloc, la confecció de la resta de la llista.
 
Article 6. Processos d’elecció
Les executives locals hauran de triar el sistema d’elecció de cap de llista i de la resta de la llista. L’opció triada serà la que 
s’haurà de mantenir durant tot el procés. Es podrà elegir entre tres tipus de processos:

1. Primàries internes: seran primàries obertes a tota la militància.
2. Primàries externes: seran primàries obertes a tota la militància, simpatitzants, amics i la militància de les JERC majors 

de 18 anys.
3. Primàries externes amb jornada electoral. Aquests municipis podran optar, a primàries externes amb cens d’electors a 

celebrar en una jornada electoral.
 
En el cas de Barcelona, el procés de tria es regularà en el Reglament Municipal de Barcelona.

Capítol I. De l’elecció de la persona cap de llista
 

Secció I. De les primàries internes
 
Article 7. Elecció de la persona cap de llista
En el supòsit d’unes primàries internes, l’elecció de la persona cap de llista es farà per una assemblea convocada a tal efecte, 
en la qual podrà participar la militància que resideixi en el municipi pel qual s’escull la persona cap de llista (s’entén com a 
militància no resident al municipi les persones que pertanyen a altres municipis però estan adscrites a aquella secció local 
perquè en el seu municipi no hi ha constituïda una secció local).
 
Les precandidatures poden ser proposades per l’executiva local o bé per un 20 % de la militància de la secció local al corrent 
de pagament amb residència en aquell municipi (amb un mínim de tres avals) mitjançant signatures recollides, a partir de la 
data de convocatòria de l’assemblea, amb el formulari habilitat a tal efecte per la Secretaria d’Organització nacional.
 
Cada persona militant només podrà avalar amb la seva signatura una sola precandidatura. El període de recollida de signa-
tures no serà mai inferior a catorze dies.
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 Un cop s’hagin recollit les signatures, es lliuraran, com a molt tard, un dia abans de la celebració de l’assemblea local, a la 
comissió electoral local perquè les validi.

En el cas que la comissió electoral local no estigui constituïda, aquestes s’entregaran en el mateix termini a la comissió 
organitzadora de l’Assemblea.
 
Durant la celebració de l’assemblea d’elecció de cap de llista, l’ordre d’intervenció dels candidats serà invers a l’ordre de 
presentació de les candidatures.
 
Un cop feta la votació, es proclamarà com a cap de llista la persona amb més vots, sense computar els vots en blanc.
 
Els acords adoptats es faran arribar, en el termini d’una setmana, a la Comissió Electoral Municipal i a les respectives federa-
cions comarcal i regional.
 
Article 8. Entitats municipals descentralitzades (EMD)
En aquells municipis on hi hagi entitats municipals descentralitzades (EMD), el procés de designació de la persona candi-
data a la presidència de l’EMD serà anàleg al de l’article anterior, amb l’especificitat que si a l’EMD hi ha secció local aquesta 
serà l’encarregada d’escollir la persona candidata. En el cas que no hi hagi secció local a l’EMD, l’assemblea de la secció local 
del municipi escollirà la persona candidata, tenint en compte la militància amb domicili en l’àmbit de l’EMD.
 

Secció II. De les primàries externes
 
Article 9. Les primàries externes
1. En el cas que s’opti per un procés de primàries externes, participaran en el procés la militància, els simpatitzants, els 

amics i la militància de les JERC majors de 18 anys. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar també per 
fer-ho mitjançant un sistema específic on hi participin també les persones inscrites al cens d’electors.

2. La militància, els simpatitzants i els amics adscrits a la secció local que resideixin en el municipi i que estiguin al cor-
rent de pagament hauran de tenir tres mesos d’antiguitat per poder-hi participar.

 
Article 10. Elecció de la persona cap de llista
En el supòsit que hi hagi primàries externes, l’elecció de la persona cap de llista es farà per una assemblea convocada a tal 
efecte, en la qual podrà participar la militància, els simpatitzants, els amics i la militància de les JERC majors de 18 anys, que 
resideixin en el municipi per al qual s’esculli la persona cap de llista (s’entén que són persones no residents al municipi les 
que pertanyen a altres municipis però estan adscrites a aquella secció local perquè en el seu municipi no hi ha constituïda 
una secció local).

Les precandidatures poden ser proposades per l’executiva local o bé per un 20 % de la militància de la secció local amb resi-
dència en aquell municipi (amb un mínim de tres avals), mitjançant signatures recollides, a partir de la data de convocatòria 
de l’assemblea, amb el formulari habilitat a tal efecte per la Secretaria d’Organització nacional.
 
Cada persona militant només podrà avalar una precandidatura. El període de recollida de signatures no serà mai inferior a 
catorze dies.
 
Un cop recollides, les signatures es lliuraran, com a molt tard, un dia abans de la celebració de l’assemblea local, a la comis-
sió electoral local perquè les validi, en el cas que la comissió electoral local no estigui constituïda, aquestes s’entregaran en 
el mateix termini a la comissió organitzadora de l’Assemblea.
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Durant la celebració de l’assemblea d’elecció de cap de llista, l’ordre d’intervenció dels candidats serà invers a l’ordre de 
presentació de les candidatures..
 
Un cop feta la votació, es proclamarà com a cap de llista la persona amb més vots, sense computar els vots en blanc.
 
Els acords adoptats es faran arribar, en el termini d’una setmana, a la Comissió Electoral Municipal i a les respectives federa-
cions comarcal i regional.
 

Secció III. De les primàries externes amb cens d’electors
 
Article 11. Primàries externes amb cens d’electors
1. En els municipis de més de 20.000 habitants en què l’executiva local hagi triat un procediment d’elecció de cap de 

llista en el qual hi participin la militància, els simpatitzants, els amics, la militància de les JERC majors de 18 anys i les 
persones inscrites en un cens d’electors, caldrà adoptar un acord pel qual l’executiva determini la durada de la jornada 
electoral, que en cap cas pot ser inferior a cinc hores, com també el lloc on s’ubicaran els col·legis electorals.

2. Es farà una única votació de militància, simpatitzants, amics i persones inscrites en el cens d’electors.
3. L’executiva local triarà, d’entre els membres de la secció local, tres persones perquè formin part de cada una de les 

meses electorals.
4. Cada candidatura podrà tenir un apoderat a cada col·legi electoral si així ho notifica a la comissió electoral local.
 
Article 12. Cens d’electors
El cens d’electors serà un registre que contindrà les dades personals d’identificació, contacte i residència de les persones 
que, sense ser militants, simpatitzants o amigues, s’inscriguin voluntàriament en aquest registre per poder participar en el 
procés d’elecció de cap de llista, sempre que siguin residents del municipi.

Les persones que hagin sol·licitat ser militants, simpatitzants o amics, però encara no hagin passat tres mesos des de l’en-
trada de la seva sol·licitud, passaran a formar part de forma automàtica del cens d’electors,
 
Article 13. Participació en el cens d’electors
Les persones que vulguin participar en el procés d’elecció de cap de llista formant part d’aquest cens d’electors s’hauran 
d’inscriure, com a molt tard, un mes abans de la jornada de votació. Per inscriure-s’hi, caldrà signar un document amb què 
se certifiqui, com a mínim, que s’està d’acord amb la declaració ideològica del partit i fer una donació.
 
Article 14. Escrutini
Acabada la votació a la mesa, es farà l’escrutini de l’urna en la qual han votat militants, simpatitzants, amics i persones inscri-
tes al cens d’electors.
 
Tot seguit, la presidència de la mesa o les meses comunicaran els resultats a la comissió electoral local perquè, en vista dels 
resultats, proclami la persona candidata a les eleccions municipals.
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Secció IV: L’elecció a Barcelona

Article 15. Elecció cap de llista
A Barcelona, el Congrés Regional, si s’escau mitjançant Jornada Electoral prèvia, elegirà la persona cap de llista. Tant podrà 
fer propostes de precandidatura l’Executiva Regional com un 10 % de la militància, mitjançant signatures recollides amb el 
formulari habilitat a tal efecte per la Secretaria d’Organització nacional. Cada persona militant només podrà avalar amb la 
seva signatura una sola precandidatura. L’Executiva Regional marcarà el termini de presentació de candidatures, que mai 
serà superior a un mes ni inferior a quinze dies, i informarà a tota la militància per carta, o per qualsevol mitjà escrit que 
la substitueixi, amb una antelació d’almenys quinze dies. Els acords adoptats pel Congrés Regional es faran arribar, en el 
termini d’una setmana, a la Comissió Electoral Municipal.

Capítol II. De la confecció de la resta de la llista
 
 Article 16. Elaboració i elecció de la llista
1. La comissió electoral local farà una proposta de llista perquè sigui ratificada per l’assemblea local en una votació única 

sobre el conjunt de la llista. Aquesta assemblea local d’elecció de la llista s’haurà de celebrar, com a molt tard, tres 
mesos abans de les eleccions municipals.

 La tipologia d’elecció de la llista serà la mateixa que s’hagi realitzat per a l’elecció de cap de llista, exceptuant-ne els 
municipis de 20.000 habitants que hagin optat per celebrar una jornada amb cens d’electors. En aquest cas, l’elecció 
s’haurà de fer mitjançant assemblea exclusiva de militància o bé de militància, simpatitzants i amics, en funció de 
l’opció que hagin triat.

2. Els acords adoptats es faran arribar, en el termini d’una setmana, a la Comissió Electoral Municipal i a les respectives 
federacions comarcal i regional.

3. A Barcelona el procediment de tria de la resta de persones candidates es farà a través de congressos de les federaci-
ons de districte per escollir les seves persones candidates, que seguiran el procediment de tria de la primera persona 
candidata del districte a la llista i la resta de persones candidates a la llista. Aquestes darreres es triaran segons es 
reguli en el reglament municipal de Barcelona. En la proposta d’ordenació de la llista, caldrà tenir en compte, com a 
principi general, que les persones escollides en segon lloc al congrés de la federació de districte no podran estar situ-
ades en les llistes per davant de la persona escollida en primer lloc al mateix congrés. Només es podrà obviar aquesta 
ordenació per la Comissió electoral Regional en el cas d0impossibilitat d’aconseguir les condicions establertes a l’arti-
cle 17. No serà incompatible ser candidat/a al primer lloc i ser-ho també per a la resta de la llista. L’Executiva Regional 
podrà proposar fins a un 10% de persones candidates perquè formin part de la llista, que hauran de ser ratificades via 
congrés regional de la Federació de Barcelona. Així mateix l’Executiva Regional també podrà proposar a la Comissió 
Electoral Regional fins a un 10% de persones independents perquè formin part de la llista electoral. Només podrà 
haver-hi una persona independent proposada per l’Executiva regional en cada tram de 10 llocs de la llista electoral.

 
Article 17. Igualtat de gènere
Les candidatures han de tenir una presència igualitària de dones i homes, de manera que les candidatures han de tenir una 
proporció que s’asseguri al màxim al 50% de dones i al 50% d’homes. La situació de les persones a la llista ha de ser alterna 
per a cada gènere en el conjunt de la llista. 
 
La llista de suplents també haurà de complir els criteris d’igualtat esmentats en l’anterior paràgraf.
 
En municipis de menys de 3.000 habitants, si la presència dona/home no fa possible el manteniment d’aquests percentatges, cal-
drà que en la composició de les llistes cap gènere tingui una presència inferior al 33 %, per assegurar una representació equilibrada 
dels dos gèneres en el conjunt de la llista. Si a un municipi hi ha un percentatge de dones militants superior al 33% el percentatge 
mínim de dones a la candidatura serà igual o superior al percentatge de dones militants amb residència al municipi. 
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En la designació de persones a les entitats supramunicipals (consells comarcals i diputacions) caldrà tenir en compte que 
els grups polítics a les institucions corresponents presentaran un proporció paritària d’homes i dones. 

Article 18. Presència de les JERC
La presència de membres de les JERC a les llistes municipals d’ERC es fixaran considerant la proporcionalitat d’ambdues 
organitzacions en el municipi, entesa com a militància absoluta d’una organització respecte l’altra. Les JERC determinaran 
les seves persones candidates, i n’establiran l’ordre.

Conjuntament amb la Comissió Electoral Local, fixaran l’ordre en què aquestes s’insereixen a la llista, seguint el criteri ante-
riorment mencionat. D’aquesta manera, es garantirà la presència jove a les llistes i que les propostes en matèria de joventut 
siguin exposades per l’organització que les ha elaborat.
 
Article 19. Presència d’independents
La inclusió de persones independents a les llistes d’Esquerra Republicana seguirà el mateix procediment que el de qualse-
vol persona militant o simpatitzant.
 
Article 20. Municipis sense secció local
Als municipis on no hi hagi secció local, la federació comarcal o, si no està constituïda, la federació regional, farà la proposta de llista.
 
 
 

TÍTOL IV. DE LA VALIDACIÓ DE LES LLISTES
 
Article 21. Municipis de menys de 20.000 habitants
En els municipis de menys de 20.000 habitants, la proposta de la persona cap de llista i la de la resta de la llista haurà de 
ser validada per la federació comarcal, la federació regional i la Comissió Electoral Municipal.
 
Article 22. Municipis de més de 20.000 habitants i capitals de comarca
En els municipis de més de 20.000 habitants i els municipis capitals de comarca, la proposta de la persona cap de llista i la 
de la resta de la llista haurà de ser validada per l’Executiva Regional, la Comissió Electoral Municipal i l’Executiva Nacional.
 
Article 23. Militància d’Esquerra Republicana en altres llistes
Pel que fa a la presència de la militància d’Esquerra Republicana com a independent en altres llistes, la secció local, la fe-
deració comarcal o la federació regional corresponent faran arribar les propostes a la Comissió Electoral Municipal perquè 
les validi.
 
Article 24. Objeccions
Les federacions comarcals i regionals poden presentar objeccions sobre els acords presos per una assemblea local, ja sigui 
a l’elecció de la persona cap de llista o bé a l’elecció de la resta de la llista. Aquestes objeccions es faran arribar a la Comissió 
Electoral Municipal.
 
Article 25. Persones i llistes no validades
En el cas que la proposta de persona cap de llista o de la resta de la llista d’un municipi no hagi estat validada, la secció local 
haurà de convocar una nova assemblea per fer una nova proposta.
 
En el cas que la segona proposta tampoc fos validada, la Comissió Electoral Municipal farà una proposta, prèvia consulta 
amb la secció local i/o els òrgans territorials afectats, que haurà de ser aprovada per l’Executiva Nacional.
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TÍTOL V. DE LES LLISTES ASSOCIADES
 
Article 26. Aprovació
Els municipis de menys de 20.000 habitants on la secció local, la federació comarcal o la federació regional creguin conveni-
ent presentar-se mitjançant una llista associada, hauran de rebre l’aprovació de la Comissió Electoral Municipal.
 
Els municipis de més de 20.000 habitants hauran de tenir, a més, l’aprovació de l’Executiva Nacional.
 
Les llistes associades seran considerades, a tots els efectes d’aquest Reglament com a llistes d’Esquerra Republicana. 

Article 27. Validació de les persones candidates d’Esquerra Republicana
El procés de validació nacional de les persones candidates d’Esquerra Republicana en aquestes llistes és el mateix que el de 
les llistes pròpies.
 
 
 

TÍTOL VI. DE LES COALICIONS I ELS PACTES PRE-ELECTORALS
 
Article 28. Municipis
Les coalicions o pactes pre-electorals municipals es decidiran a proposta de la secció local o a instància de l’Executiva Nacional.

1. En les assemblees en què les coalicions o pactes pre-electorals es decideixin a proposta de la secció local, hi podrà 
participar la militància amb dret a vot resident al municipi. En el cas de municipis de menys de 10.000 habitants, les 
coalicions hauran de ser aprovades per la federació comarcal, la federació regional i la Comissió Electoral Municipal. 
En el cas de municipis més grans de 10.000 habitants o capitals de comarca, les coalicions o pactes hauran de ser 
aprovades per l’Executiva Nacional d’acord amb l’Executiva Regional.

2. En el cas de coalicions acordades per l’Executiva Nacional que tinguin abast supramunicipal, les seccions locals resten 
subjectes a aquests acords, i s’articularan els mecanismes territorials corresponents per a l’ordenació de la llista.

 
 
 

TÍTOL VII. DELS PACTES POSTELECTORALS
 
Article 29. Municipis
Els pactes postelectorals municipals que es facin durant tot el mandat es decidiran a proposta de la secció local. Podrà 
participar en aquestes assemblees la militància al corrent de pagament resident en el municipi i els electes elegits en el cas 
que no siguin militants. En el cas de municipis de menys de 10.000 habitants, els pactes postelectorals els hauran d’aprovar 
la federació comarcal i la federació regional. En el cas de municipis més grans de 10.000 habitants o capitals de comarca, els 
pactes postelectorals els haurà d’aprovar la federació comarcal, la federació regional i l’Executiva Nacional. 
 
En el cas de Barcelona, serà l’Executiva Regional qui pugui proposar un pacte postelectoral a l’Executiva Nacional, perquè 
l’aprovi, prèvia aprovació de la militància amb el mecanisme que desenvolupi el reglament municipal de Barcelona.

Article 30. Consells comarcals
Els pactes postelectorals en consells comarcals els aprovarà l’Executiva Nacional, a proposta de l’executiva comarcal coor-
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dinada amb l’executiva regional i la Secretaria d’Ens Locals Supramunicipals. En els casos que sigui possible es reunirà una 
assemblea de càrrecs electes de la comarca per a conèixer el seu posicionament.
 
Article 31. Diputacions provincials i altres entitats supramunicipals
Els pactes postelectorals en diputacions provincials i altres entitats supramunicipals els aprovarà l’Executiva Nacional a 
proposta de la Secretaria d’Ens Supramunicipals, de manera coordinada amb la Secretaria de Política Municipal, d’acord amb 
els òrgans territorials orgànics de l’àmbit de la diputació provincial o de l’entitat supramunicipal.
 

 

TÍTOL VIII. DE LES PERSONES REPRESENTANTS 
A LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS
 
Article 32. Compliment de la Carta Financera
Per accedir a càrrecs supramunicipals en representació d’Esquerra Republicana serà obligatori estar al corrent de pagament 
de la Carta Financera durant tot el mandat anterior i complir-la un cop s’hagi estat designat per al càrrec.
 
Article 33. Consells comarcals
Les persones representants d’Esquerra Republicana als consells comarcals seran designades per l’Executiva Nacional a 
proposta de l’executiva comarcal, d’acord amb la Secretaria d’Ens Locals Supramunicipals i l’Executiva Regional.

En el cas del Consell Comarcal del Barcelonès, la proposta es consensuarà entre la Federació Regional de Barcelona, la 
Federació Comarcal del Barcelonès Nord i la Secció Local de l’Hospitalet.
 
La designació de les persones representants d’Esquerra Republicana als Consells comarcals es farà tenint en compte l’esta-
blert en l’article 17 del present reglament sobre paritat de gènere.

Article 34. Diputacions provincials i entitats supramunicipals
Les persones representants d’Esquerra Republicana a les diputacions provincials i les entitats supramunicipals seran designades 
per l’Executiva Nacional, a proposta de la Secretaria d’Ens Locals Supramunicipals en coordinació amb la Secretaria de Política 
Municipal, d’acord amb les federacions comarcals i regionals de l’àmbit de la diputació provincial o de l’entitat supramunicipal.
 
La designació de les persones representants d’Esquerra Republicana a les diputacions provincials i entitats supramunicipals 
es farà tenint en compte l’establert en l’article 17 del present reglament sobre paritat de gènere.
 

DISPOSICIONS FINALS
 
Disposició final primera
Les seccions locals i, si escau, la Federació Regional de Barcelona, poden desenvolupar aquest Reglament per adaptar-lo a 
les seves necessitats. Aquest desenvolupament normatiu haurà de rebre l’aprovació de la Comissió Electoral Municipal, que 
comprovarà si les disposicions s’ajusten a aquest Reglament i a la resta de normativa interna d’Esquerra Republicana.
 
Disposició final segona
La interpretació d’aquest Reglament de les Eleccions Municipals 2019 i la suplència de les seves llacunes restarà a cura de la 
Comissió Electoral Municipal.
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 Disposició final tercera
Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment que l’aprovi el Consell Nacional. Tots els municipis poden fer l’elecció del 
cap de llista a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
En casos especials, els municipis podran sol·licitar a la Comissió Electoral Municipal la possibilitat d’escollir la persona cap de 
llista durant el 2017.
 
Disposició final quarta
A fi i efecte de l’aplicació d’aquest Reglament, es consideraran municipis de més de 20.000 habitants els que a data d’apro-
vació del Reglament tinguin aquest cens de població. 

Disposició final cinquena
Totes les persones candidates hauran de firmar prèviament a l’acceptació de la candidatura, la seva acceptació del Codi de 
Conducta d’Esquerra Republicana, de la Carta Financera i del Pla d’Igualtat entre dones i homes. En el cas de càrrecs electes 
d’anteriors mandats municipals haver complert la Carta Financera d’acord amb allò que s’estableix al Títol II del Llibre VI. 
Règim econòmic, administratiu i jurídic.1

1 Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana celebrat a Barcelona l’1 d’abril de 2017. 


