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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1888/2017, de 13 de juliol, per la qual s’inscriu al Registre de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament electoral del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Atès l'expedient d'adequació a la legalitat del Reglament electoral del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, del qual
resulta que en data 23 de juny de 2017 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la
Llei 7/2006, sobre el procediment d'elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en la Junta General
Extraordinària del Col·legi de data 24 d'abril de 2017;
Atesos l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior, i els estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2261/2014, de 8 d'octubre (DOGC núm. 6729, 16.10.2014);
Vist que el text del Reglament electoral del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya s'adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s'han aportat els documents
essencials i que s'han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,

Resolc:

−1 Declarar l'adequació a la legalitat del Reglament electoral del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i disposar la seva
inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya.

−2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC com a annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 13 de juliol de 2017

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC núm. 7371, de 17.5.2017)
Xavier Bernadí i Gil
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
Reglament electoral del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
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Article 1
Normes relaciones amb els processos electorals establertes als Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya
Les normes sobre els processos electorals establertes als Estatuts del COPC són les normes bàsiques i
principals en aquests processos i en cas de dubte o contradicció amb d'altres normes o reglaments, prevaldran
les establertes en els Estatuts del COPC. També són normes electorals les establertes en els reglaments
reguladors d'altres òrgans del COPC. Aquestes normes estatutàries principalment són les següents:

Títol III
Drets i deures de les persones col·legiades

Article 26
Drets de les persones col·legiades
Són drets de les persones col·legiades que exerceixen els següents:
4. Participar com a electors/es i elegibles en les eleccions que es convoquin en l'àmbit col·legial, participar
activament en la vida col·legial, ser informats i intervenir amb veu i vot en les juntes generals.
2. Participar com a electors en les eleccions que es convoquin en l'àmbit col·legial, participar activament en la
vida col·legial, ser informats i intervenir amb veu i vot en les juntes generals així com en les assemblees
generals de les seccions professionals.

Article 27
Deures de les persones col·legiades
Són deures de les persones col·legiades que exerceixen:
6. Exercir diligentment els càrrecs pels quals siguin elegits i complir els encàrrecs que els òrgans col·legials els
puguin encomanar, i que lliurement hagin acceptat, salvant que siguin d'obligat compliment.

Títol VI
Participació de les persones col·legiades en els òrgans de govern i règim electoral

Article 51
Dret a elegir i ser elegit
Totes les persones col·legiades tenen dret a actuar com a electors/es i els que exerceixen com a elegibles en
la designació dels membres de la Junta de Govern.

Article 52
Convocatòria d'eleccions per a la Junta de Govern
Cada quatre anys la Junta de Govern convoca eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs electes d'aquest
òrgan.
La convocatòria d'eleccions es fa amb un mínim de dos mesos d'antelació a la data de les eleccions i especifica
el calendari electoral i el procediment de votació, l'escrutini i la proclamació, així com els recursos que calgui.
Es regularà per reglament la figura de la Junta Electoral, encarregada de vetllar per tot el procés electoral, el
qual podrà ostentar les funcions que en aquests Estatuts s'atribueixen a la Junta de Govern en el procés
electoral.
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Article 53
Candidatures
Poden presentar-se candidatures completes durant el mes posterior a la convocatòria mitjançant un escrit
adreçat a la Junta de Govern i avalat per un mínim de cinquanta signatures de persones col·legiades.
La Junta de Govern proclama les candidatures vàlidament presentades fins a vint-i-cinc dies abans de les
eleccions, mitjançant una comunicació a totes les persones col·legiades. La Junta de Govern facilita, d'acord
amb els mitjans que disposi el Col·legi, la propaganda dels candidats en condicions d'igualtat.
Contra la proclamació de candidats, qualsevol persona col·legiada pot presentar una reclamació davant la Junta
de Govern, en el termini de tres dies, la qual ha de resoldre en tres dies més per la Comissió Permanent de la
Junta de Govern.
En el cas que només hi hagi una candidatura, es proclama, sense necessitat de votació, el dia que s'hagi fixat
per a la votació.

Article 54
Mesa electoral
La mesa electoral està constituïda per un/a president/a, un/a secretari/ària i dos vocals, designats per sorteig
entre els electors. Es designa també, com a suplents, un/a president/a i un secretari/ària. No en poden formar
part els que siguin candidats/es. Cada candidatura pot designar un interventor que en cap cas no pot ser cap
membre de la mesa.
Es constituiran meses electorals, seguint el mateix procediment, en cadascuna de les delegacions territorials
del COPC. En aquest sentit, s'establirà un sol districte electoral per a cadascuna de les delegacions, sens
perjudici de la facultat de la Junta de Govern de constituir les meses que cregui oportunes.

Article 55
Paperetes
Les persones col·legiades exerciten el seu dret a vot en les paperetes oficials, autoritzades pel Col·legi, amb un
format i unes dimensions únics. En el moment de votar s'han d'identificar als membres de la mesa amb el
carnet de col·legiat/ada o DNI i han de dipositar el vot en una urna precintada. El/la secretari/ària de la mesa
anota en una llista el nom de les persones col·legiades que hagin dipositat el seu vot.
Seran nul·les totes les paperetes que continguin modificacions en llur constitució i en llur redacció i que no
corresponguin al model oficial.

Article 56
Vot per correu i vot electrònic
Així mateix, les persones col·legiades poden votar també per correu ordinari.
També es podrà emetre el vot per mitjans electrònics si així ho acorda la Junta de Govern en el mateix acord
de convocatòria de les eleccions. El procediment per a l'exercici del dret de vot telemàtic, així com els seus
requisits, es regularà mitjançant un reglament que aprovarà la Junta General a proposta de la Junta de
Govern. En tot cas, el vot per mitjans electrònics es farà mitjançant signatura electrònica que haurà de
permetre acreditar la identitat i la condició de col·legiat/ada de la persona emissora del vot, i l'exercici del dret
de manera segura i confidencial.

Article 57
Procediment de votació
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El Col·legi trametrà a cada persona col·legiada les paperetes de totes les candidatures i un joc de sobres
compost d'un sobre blanc, i d'un sobre especial en el qual figurarà la inscripció següent: “conté papereta per a
l'elecció de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya”.
Votant. Nom i cognoms:
Núm. de col·legiat/ada:
Signatura.
L'elector/a escollirà la papereta de la candidatura que desitgi votar i la introduirà dins el sobre blanc i:
a) Si vota personalment, prèvia identificació documental, lliurarà aquest sobre blanc al president de la mesa de
votació, que l'introduirà a la urna.
b) Si vota per correu, introduirà el sobre blanc dins el sobre especial i, després de fer-hi constar les dades que
es demanen, el trametrà per correu i amb l'antelació suficient al secretari de la Junta de Govern dintre d'un
tercer sobre en el qual figurarà de manera destacada la paraula: ”Eleccions”. En sessió pública, s'obrirà el
sobre exterior i, previ reconeixement de la firma pel secretari de la Junta de Govern, aquest el custodiarà,
sense obrir el sobre especial fins el moment de la votació, en què el passarà als presidents de les meses de
votació. S'admetran els sobres arribats a la Junta de Govern fins a les 24 hores abans d'iniciar-se la votació.
Els presidents/es de les meses de votació custodiaran, sense obrir, els sobres especials fins que hagin finalitzat
les votacions personals; en aquest moment, i prèvia comprovació que la persona col·legiada no ha exercit el
seu vot personalment o, en el seu cas, per mitjans electrònics, procediran a l'obertura dels sobres especials, i a
dipositar els sobres blancs a les urnes. Els sobres especials corresponents a les persones col·legiades que
hagin votat personalment seran destruïts sense obrir-los.
Un cop acabada la votació, s'obren les urnes i se'n fa l'escrutini, el qual és públic. El president pot constituir
dos equips per a l'escrutini, presidits per ell i pel president suplent.
El/la secretari/ària de mesa aixeca acta de la votació i les seves incidències, la qual han de signar tots els
membres de la mesa i els interventors, si n'hi ha, els quals tenen dret a fer constar les seves queixes.

Article 58
Escrutini
El sistema d'escrutini és el següent:
S'assigna un vot, per papereta vàlida introduïda a l'urna, a cada candidatura.
Es consideren nul·les les paperetes no oficials, així com les que continguin ratllades, esmenes o qualsevol altre
tipus d'alteració que pugui induir a error. També són nuls els vots emesos per correu que continguin més d'una
papereta.

Article 59
Reclamacions, incidències i presa de possessió
La Junta de Govern, en el termini de vint-i-quatre hores, resoldrà amb caràcter definitiu totes les reclamacions
dels interventors i altres incidències, i proclamarà els/les candidats/es elegits/des.
La composició de la Junta amb els càrrecs renovats es comunica al Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, o a qualsevol altre departament que tingui competències en la matèria, i a totes les persones
col·legiades.
La nova Junta de Govern pren possessió en el termini màxim d'un mes des de la proclamació.

Article 60
Recursos en matèria electoral
Contra les resolucions de la Junta de Govern en matèria electoral qualsevol persona col·legiada pot utilitzar el
sistema de recursos establert als articles 109 i següents d'aquests Estatuts.
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Títol X
Les delegacions territorials i el Consell Territorial

Article 81
Elecció de la Junta Rectora de cada Delegació Territorial
Els membres de la Junta Rectora de cada delegació els elegeixen les persones col·legiades que hi ha adscrites,
per a un període de quatre anys.
A les eleccions dels membres de les juntes rectores s'han de presentar candidatures completes. L'elecció és per
votació nominal i secreta.
Les meses de votació les constitueixen quatre persones col·legiades, al lloc, el dia i l'hora que es fixi en la
convocatòria. Aquestes persones col·legiades han de pertànyer al cens d'electors/es de la mesa de votació,
designats/ades per sorteig; el president/a de la mesa és la persona col·legiada més antiga. La Junta de Govern
del COPC, mitjançant un dels seus membres, pot ser present en els diversos actes d'aquest procés electoral.
Del desenvolupament de la votació i del resultat de l'escrutini se n'aixeca acta, que signen els membres de la
mesa, de la qual es trasllada una còpia a la Junta de Govern, que expedeix els nomenaments dels membres
electes.
Correspon a la Junta de Govern del COPC la convocatòria de les eleccions per a les juntes rectores de les
delegacions territorials, eleccions que, en tot el que no estigui previst en aquest article, es regiran per la
normativa establerta en aquests Estatuts per regular les eleccions a la Junta de Govern del COPC.
Les eleccions a les delegacions territorials es faran coincidir si es possible amb les eleccions a la Junta de
Govern, i si no dins el període de tres mesos següents a aquelles eleccions.

Títol XI
Seccions professionals

Article 86
El Consell Professional
Coincidint amb la convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern del Col·legi i dintre del termini màxim de 3
mesos des de aquella convocatòria, els representants de les diferents seccions elegiran, el president i
vicepresident del Consell Professional per un període de 4 anys. Aquests càrrecs seran els representants del
Consell Professional a la Junta de Govern, els quals entraran a formar part de dita Junta amb veu i vot, i per
un període de 4 anys.

Article 2
Àmbit d'aplicació
El present reglament serà d'aplicació als processos d'elecció dels següents òrgans del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya:
a) Junta de Govern.
b) Juntes rectores de les delegacions territorials.
També s'aplicarà en allò que sigui possible les eleccions de les juntes directives de les seccions, i elecció de
president/a i vicepresident/a del Consell Professional d'acord amb el seus respectius reglaments, però en
aquests casos els processos es simplificaran al màxim per part de la Junta de Govern i de la Junta electoral, i el
vot serà presencial, sense que sigui possible el vot per correu.
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Dret de sufragi

Article 3
Dret de sufragi
1. Tenen dret a sufragi els membres del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que compleixin els requisits
establerts a la normativa legal sobre la matèria, als estatuts col·legials i al present reglament.
2. El sufragi serà lliure, igual, directe i secret.
3. El dret de sufragi és personal i indelegable.
4. Per a l'exercici del dret de sufragi és necessari figurar al cens electoral corresponent.
5. Ningú pot ser obligat o coaccionat sota cap pretext en l'exercici del dret de sufragi, ni a revelar el seu vot.

Article 4
Sufragi actiu
Podran exercir el dret al sufragi actiu (dret de vot) els membres del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
que, a la data de la convocatòria de les eleccions, compleixin els requisits establerts en cada cas i figurin al
cens electoral corresponent.

Article 5
Sufragi passiu
1. Podran exercir el dret al sufragi passiu (dret a presentar-se en una candidatura) els membres del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya exercents que tinguin capacitat per exercir el dret de sufragi actiu i
compleixin els requisits legalment i estatutàriament establerts en el moment de la presentació de la
candidatura.
2. La condició de candidat/a ha de ser manifestada formalment mitjançant escrit dirigit a la Junta Electoral.

Cens electoral

Article 6
Elaboració
1. El cens electoral conté la relació d'aquells membres del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que
reuneixen els requisits per exercir el seu dret de sufragi en el procés electoral corresponent.
2. Per a cada elecció, el cens electoral vigent serà el tancat, com a mínim, 25 dies abans del dia previst per les
eleccions.
3. La inscripció al cens comprèn el nom, els cognoms i el número del document nacional d'identitat, o el seu
equivalent per als membres del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya no nacionals, així com el número de
col·legiat/da.
4. Als processos electorals és competent per a l'elaboració del cens el secretari del Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya, sota la supervisió de la Junta Electoral. En cas que el secretari/ària formi part d'una candidatura,
el substituirà per a aquesta tasca el membre de la Junta de Govern que no sigui candidat i que la mateixa
Junta de Govern designi.
5. En tots els casos l'elaboració del cens electoral haurà de comptar amb el recolzament tècnic dels
corresponents serveis del Col·legi.
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Article 7
Publicació
1. El/la secretari/ària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, haurà de publicar el cens electoral,
degudament actualitzat, amb una antelació mínima de vint dies respecte de la data senyalada per a la
celebració de les eleccions.
2. El cens s'haurà de fer públic als espais especialment habilitats a l'efecte per la Junta Electoral, atenent en
qualsevol cas a criteris de màxima publicitat i proximitat al cos electoral, sense que es puguin facilitar còpies
del mateix, i amb respecte de la legislació sobre protecció de dades.
3. Als exclusius efectes del còmput del termini, serà vàlida la publicació que es realitzi a través dels mitjans
telemàtics del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Article 8
Reclamacions al cens
1. La Junta Electoral determinarà al calendari electoral els períodes de reclamació al cens atenent a les
especials circumstàncies de cada procés electoral. En tot cas, aquest període de reclamació no podrà ser
inferior a dos dies.
2. Contra la resolució de la Junta Electoral hi cabrà, en el seu cas, el sistema de recursos establert a l'article 60
dels Estatuts, sense que en cap cas puguin produir l'efecte de paralitzar el procés electoral, salvant decisió
judicial al respecte.
3. Una vegada resoltes les reclamacions efectuades, es procedirà a l'aprovació del cens definitiu per la Junta
Electoral.
4. El cens provisional publicat s'elevarà a definitiu si no s'hagués sol·licitat la seva rectificació o no s'hagués
produït modificació de cap tipus.

Organització electoral

Article 9
Finalitat i estructura
1. L'organització electoral del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya té per finalitat garantir la legalitat,
transparència i objectivitat del procés electoral.
2. Integren l'organització electoral la Junta Electoral i posteriorment per a cada elecció les meses electorals.
3. La condició de membre de la Junta Electoral és incompatible amb formar part d'una candidatura.
4. Els membres de la Junta Electoral no podran ser designats interventors ni podran formar part de cap Mesa
electoral en processos de la seva competència.
5. Els serveis administratius i tècnics del Col·legi facilitaran a la Junta Electoral els mitjans i espais necessaris
per dur a terme els processos electorals.
6. Tanmateix, durant els processos electorals serà nomenada per la Junta de Govern una comissió interna
integrada per membres de la Junta de Govern que no siguin candidats ni membres de la Junta Electoral,
l'assessor jurídic del Col·legi, i personal administratiu del Col·legi, per vetllar pel correcte funcionament
administratiu del procés electoral, comissió que actuarà en tot moment en recolzament de la Junta Electoral i
de les meses electorals.

De la Junta Electoral
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Article 10
Junta Electoral
1. La Junta Electoral és un òrgan col·legiat i independent en l'exercici de les seves funcions. Està formada per
tres membres, tots ells nomenats per la Junta de Govern per a cada procés electoral i en el mateix moment de
convocatòria del procés de què es tracti, entre les següents persones: 2 membres integrants de la Junta de
Govern del Col·legi; el tercer membre serà o bé el defensor del col·legiat o un integrant de la Comissió
Deontològica o del Consell Social, segons decideixi la Junta de Govern.
2. En el cas d'eleccions a la Junta de Govern, només podran ser nomenats entre aquells que no es presentin
com a candidats en el procés electoral, i si per aquest motiu no es poden nomenar els dos membres integrants
de la Junta de Govern, la Junta Electoral serà completada amb persones dels altres òrgans assenyalats al
paràgraf anterior i també amb els presidents i secretaris de les delegacions territorials.
2.1 El president o presidenta de la Junta Electoral és elegit/da per votació entre els seus integrants. Actuarà
com a secretari de la Junta Electoral el seu membre de menor edat.
2.2 No poden formar part de la Junta Electoral els que tinguin qualsevol vinculació familiar, professional o
empresarial amb alguna de les persones candidates que es presentin a la contesa electoral.
2.3 En el moment d'efectuar la convocatòria d'eleccions la Junta de Govern continuarà amb les seves funcions i
tasques habituals, però en el cas d'eleccions a la mateixa Junta de Govern s'abstindrà de prendre decisions que
puguin comprometre l'actuació de la Junta de Govern que sigui escollida o decisions que puguin influir en el
mateix procés electoral. El mateix serà d'aplicació a les juntes rectores de les delegacions territorials, que
podran continuar amb la seva tasca habitual. En tots els casos s'abstindran de participar en actes públics com
a membres de Junta de Govern o de les juntes rectores no previstos prèviament que impliquin campanya
electoral encoberta.

Article 11
Competències de la Junta Electoral
1. Correspon a la Junta Electoral vetllar per la legalitat i el funcionament democràtic de les eleccions i, en
especial, pel principi d'igualtat de totes les candidatures.
2. Les seves funcions són:
a) Proclamar les candidatures que reuneixen els requisits i motivar les exclusions.
b) Desenvolupar i interpretar les normes estatutàries i reglamentàries sobre les eleccions als càrrecs de que es
tracti. Fins i tot podrà efectuar canvis en el procediment previst en aquest Reglament en cada procés electoral
concret, sempre i quan sigui per donar una major garantia al procés electoral de què es tracti.
c) Custodiar les llistes del cens electoral, que li ha de lliurar el/la secretari/ària del Col·legi.
d) Resoldre les reclamacions contra les llistes del cens electoral o contra qualsevol candidatura.
e) Resoldre les reclamacions que formuli qualsevol persona candidata.
f) Proclamar els resultats electorals.
g) Qualsevol altra que li atorgui el present Reglament.

Article 12
Sessions i acords
1. Les reunions de la Junta Electoral seran convocades pel seu president/a per l'adopció dels acords referents al
procés electoral, així com en tots aquells supòsits en els quals la presidència ho consideri necessari o ho
sol·licitin, almenys, dos dels seus membres. A la primera reunió que se celebri els convocarà la mateixa Junta
de Govern.
2. Per a la vàlida celebració de les reunions de la Junta Electoral serà necessària la presència de com a mínim
dos dels seus membres. En cas d'absència del president, serà substituït pel secretari.
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3. Els acords s'adoptaran per majoria simple. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del president/a.
4. De les sessions de la Junta s'elevarà acta en la qual figuraran les circumstàncies relatives al temps i lloc de
celebració, la relació d'assistents i els acords adoptats.

Article 13
Consultes
1. Durant els processos electorals podran formular-se consultes a la Junta Electoral sobre la interpretació i
aplicació de la normativa electoral.
2. Els òrgans del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya podran formular en qualsevol moment del procés
electoral consultes a la Junta Electoral en relació amb assumptes que siguin competència d'aquesta.

De les meses electorals

Article 14
Adscripció de l'electorat
L'electorat haurà d'exercir el seu dret a sufragi a la Mesa Electoral a la qual estigui adscrit. Cap membre de
l'electorat podrà estar adscrit a més d'una Mesa al mateix procés electoral.

Article 15
Nombre i ubicació
El nombre de meses electorals i la seva ubicació seran determinades per la Junta Electoral en atenció a les
característiques de cada procés electoral, encara que l'habitual serà una sola mesa electoral en cada elecció, i
en les eleccions en les delegacions territorials, una mesa a cada Delegació.

Article 16
Composició
1. Cada Mesa Electoral es compondrà, com a mínim, d'un membre que ostentarà la presidència, un secretari, i
dos vocals.
2. Els membres de les meses electorals seran escollits mitjançant sorteig entre els electors, regulat per la Junta
Electoral. Al mateix sorteig es designaran un mínim de dos suplents per cadascun dels membres de la Mesa
Electoral, determinant l'ordre de la suplència que seguirà al del sorteig.
3. En el procediment del sorteig es farà una primera tria superior al nombre final per tal de garantir les
possibles renúncies per causa justificada al moment de comunicar la designació als col·legiats.
4. Les candidatures vàlidament presentades podran designar un representant (candidat o interventor) per tal
que sigui present en el moment de realització del sorteig. En aquest cas, ho hauran de comunicar amb
antelació a la constitució de la Mesa a la Junta Electoral.
5. Una vegada celebrat el sorteig, es farà pública la composició de les meses, notificant-se personalment als
titulars i suplents la seva condició de membres de les mateixes.
6. Els càrrecs de president/a i vocal d'una Mesa Electoral són obligatoris. No obstant, es podrà presentar la
sol·licitud de renúncia fins dos dies abans de la votació per causa greu i justificada documentalment que
apreciarà la Junta Electoral, adoptant, en el seu cas, les mesures de substitució que procedeixin.

Article 17
Funcions
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1. Són funcions de les meses electorals, les següents:
a) Presidir i ordenar la votació.
b) Mantenir l'ordre.
c) Verificar la identitat dels membres del cens.
d) Realitzar l'escrutini.
e) Vetllar per la transparència del procés electoral i el lliure exercici del dret de sufragi.
f) Notificar els resultats a la Junta Electoral a la major brevetat possible.
2. La Mesa Electoral adoptarà les seves decisions per majoria dels membres presents. En cas d'empat prevaldrà
el vot de qualitat del president/a.
3. En cas de dubte podrà fer les oportunes consultes a la Junta Electoral o als serveis d'assessorament jurídic
del COPC.

Article 18
La intervenció
1. Cada candidatura podrà designar una persona que estigui a la Mesa Electoral en qualitat d´interventor/a.
Podrà participar en les seves deliberacions amb veu però sense dret a vot, i exercir davant d'ella la resta de
drets previstos en aquest reglament. Exercirà el seu dret de sufragi a la Mesa que li correspongui.
2. Les candidatures podran nomenar membres interventors a les meses electorals d'entre aquells que constin
inscrits al cens electoral, comunicant-ho a la Junta Electoral amb una antelació mínima de dos dies de la data
de votació.
3. La Junta Electoral haurà de facilitar el cens electoral als membres interventors designats per les candidatures
si ho sol·liciten amb una antelació mínima de dos dies a la data de votació.
4. Qui sigui membre interventor podrà estar present en el desenvolupament de les votacions ocupant un lloc a
la Mesa Electoral. En cap moment podrà interferir en el desenvolupament de les votacions, dirigint-se
únicament al president/a de la Mesa quan ho estimi necessari. El president/a de la Mesa podrà ordenar
l'abandonament del lloc de les votacions a la intervenció que estigués impedint el correcte ordre i
desenvolupament de les votacions, o si s'hagués extralimitat en l'exercici de les seves funcions o hagués
contravingut allò establert al present reglament.

Procediment electoral

Article 19
Fases i calendari
1. El procediment electoral es desenvoluparà en una sèrie regular de fases la durada de les quals haurà de
preveure´s al corresponent calendari establert per la Junta de Govern inicialment al moment de decidir la
convocatòria, i per la Junta Electoral en allò que li pertoqui, respectant en tot cas les previsions dels estatuts i
del present reglament.
2. El procediment electoral constarà de les fases següents:
a) Convocatòria de les eleccions.
b) Publicació del cens provisional.
c) Reclamacions al cens provisional.
d) Publicació del cens definitiu.
e) Presentació de candidatures.
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f) Publicació de la llista provisional de candidatures.
g) Reclamació a la llista provisional de candidatures.
h) Publicació de la llista definitiva de candidatures.
i) Votació.
j) Publicació de resultats i proclamació provisional de candidatures electes.
k) Reclamacions als resultats.
l) Proclamació definitiva de candidatures electes.
3. El còmput de terminis es realitzarà per dies hàbils. En tot cas, la Junta de Govern i Electoral tindran
especialment en compte les peculiaritats del calendari.

De la convocatòria de les eleccions

Article 20
Òrgan competent
1. Com a mínim dos mesos abans de finalitzar el mandat dels representants de l'òrgan de què es tracti, la
Junta de Govern del COPC convocarà eleccions.
2. Amb una antelació mínima de vint dies respecte a la data senyalada per les eleccions, el secretari/ària farà
públic el cens electoral corresponent, amb el vistiplau de la Mesa Electoral.

Article 21
Calendari electoral
Una vegada convocades les eleccions, correspondrà a la Junta Electoral l'aprovació del calendari electoral,
fixant els terminis i dies per a cadascun dels tràmits per seguir, conforme a l'establert als estatuts i al present
reglament.

Article 22
Presentació de candidatures
1. La condició de candidat/a haurà de ser expressament manifestada mitjançant escrit de sol·licitud dirigit a la
presidència de la Junta Electoral. A l'escrit hi constaran les seves dades personals, així com els necessaris per
identificar l'elecció a la qual es presenta. Tanmateix s'hi adjuntarà una fotocòpia del document nacional
d'identitat o document equivalent pels membres del Col·legi no nacionals. En cas de candidatura com a
suplent, haurà de signar la sol·licitud i incloure les mateixes dades que es requereixen al titular.
2. Les candidatures hauran de formalitzar-se a través del registre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
a la seu de Barcelona o a les delegacions en cas d'eleccions a les juntes rectores de les delegacions territorials.
3. La Junta Electoral podrà confeccionar i posar a disposició models normalitzats de presentació de
candidatures.
4. Les candidatures hauran d'acompanyar els avals corresponents, 50 per a les candidatures a Junta de
Govern, 25 per a les candidatures a Junta Rectora de les delegacions i 15 per a les candidatures a seccions.

Article 23
Proclamació de candidatures
1. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de candidatures, la Junta Electoral proclamarà
provisionalment les candidatures admeses. Immediatament després s'obrirà el termini per a la presentació de
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reclamacions. Una vegada resoltes, la Junta Electoral proclamarà la llista definitiva de candidatures. Si en el
termini previst no s'interposa cap reclamació, s'elevarà a definitiva la llista provisional.
2. Les llistes de les candidatures s'ordenaran alfabèticament, pel cognom del qui es presenti com a degà o
president.
3. En cas de retirada d'una candidatura, la Junta Electoral adoptarà les mesures oportunes per a donar
publicitat a aquesta circumstància.

De la campanya electoral

Article 24
Principis
1. Des de l'aprovació definitiva de les candidatures, tant els/les electors/es com els/les candidats/es podran
celebrar reunions o actes d'informació electoral. No es permetrà cap tipus de propaganda electoral el dia de la
votació.
2. Els serveis administratius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya facilitaran a les candidatures els
mitjans i els espais per dur a terme la tasca d'informació en condicions d'igualtat.
3. En matèria de publicitat i actes electorals, no podran imposar-se més limitacions que aquelles que
persegueixin la tutela dels drets i llibertats o que derivin de les limitacions dels recursos materials amb els
quals compti el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4. La Junta Electoral garantirà que el desenvolupament de la campanya electoral es dugui a terme conforme a
les disposicions establertes en aquest reglament.

Article 25
Publicitat electoral
1. Les candidatures podran utilitzar durant el procés electoral els mitjans publicitaris que considerin oportuns
per difondre el seu programa electoral i la seva candidatura.
2. Es vetllarà per aconseguir el major nivell de participació en els processos electorals generals o de
concurrència múltiple, desenvolupant amb aquesta finalitat, durant el període electoral, campanyes
institucionals d'informació electoral i foment de la votació.
3. Durant el període de votació no es permetrà l'existència de publicitat electoral al local o dependència en què
es trobin les meses electorals, ordenant la presidència la seva retirada si aquesta existeix. En tot cas, la Junta
Electoral vetllarà perquè el desenvolupament de la votació es produeixi segons els principis que informen el
procés electoral, salvada, en tot cas, l'autoritat del president de la Mesa.
4. La Junta de Govern, en la convocatòria de les eleccions, establirà els mitjans publicitaris i organitzatius amb
què comptaran les candidatures, sempre en condicions d'igualtat, amb càrrec al mateix Col·legi, i d'acord amb
la disponibilitat pressupostària i organitzativa del moment, tenint en compte la pràctica habitual que s'ha portat
a terme al llarg de la història del COPC.
5. Salvant canvis legislatius o interpretatius, no es facilitarà a les candidatures un llistat del cens electoral en
respecte de la normativa de protecció de dades (consulta realitzada pel COPC en data 1 de juny del 2006 a “la
Agencia Española de Protección de Datos” i resolta en data 28 de juliol del 2006, ref. 058357/2006).

De la votació i escrutini

Article 26
Constitució de la mesa electoral
1. Llevat resolució específica de la Junta Electoral, els membres titulars i suplents de cada Mesa Electoral es
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reuniran trenta minuts abans de l´inici de la votació al local assignat per la Junta Electoral.
2. Tots els components de la Mesa Electoral estaran obligats a comparèixer en el lloc i moment fixats en la
designació a efectes de constitució de la Mesa. En el supòsit de no poder-se constituir la Mesa amb els
membres titulars i suplents presents, la Junta Electoral completarà la Mesa amb els primers electors/es que
acudeixin a votar, sempre que no estiguin afectats per causa d'incompatibilitat o personal greu. En tot cas, la
Junta Electoral estendrà l'acta corresponent, que traslladarà a la Junta de Govern, a efectes de la
responsabilitat disciplinària que correspongui.
3. En cap cas podrà constituir-se la Mesa Electoral sense el president/a i dos vocals. En el transcurs de les
votacions hauran d'estar sempre presents, almenys, dos membres de la Mesa.
4. Els membres de la Mesa estendran la corresponent acta de constitució de la mateixa.

Article 27
Període de votació
1. La Junta Electoral serà l'encarregada de fixar el període de votació, atenent a les característiques del procés
electoral, garantint en tot cas el dret de sufragi. La Junta procurarà sempre que les votacions es facin dins un
mateix dia i en un horari ininterromput, normalment de 10 am a 9 pm.
2. Els serveis administratius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya hauran de difondre, amb la suficient
antelació i publicitat, la data i l'horari de la votació.
3. En tot cas, només per causa de força major podrà no iniciar-se o suspendre´s la votació una vegada
iniciada, i sempre sota la responsabilitat de la presidència de la Mesa, que resoldrà al respecte mitjançant
escrit motivat.
4. En cas de suspensió de la votació no es tindran en compte els vots emesos a la Mesa ni es procedirà al seu
escrutini.
5. La presidència haurà d'interrompre la votació quan adverteixi l'absència de paperetes d'alguna de les
candidatures i no pugui suplir-la mitjançant paperetes subministrades per la Junta Electoral, la intervenció, o
les candidatures. La interrupció no podrà prolongar-se més de mitja hora i la votació es prorrogarà tant temps
com hagués estat interrompuda. En tot cas, la Junta Electoral haurà de reservar, sota la seva custòdia, un
número suficient de paperetes que permeti reduir aquests supòsits i, en el seu cas, arbitrar un sistema
alternatiu i ràpid per reproduir d'immediat les paperetes que faltin.

Article 28
Paperetes i sobres
1. Les paperetes i sobres hauran d'ajustar-se al model oficial determinat per la Junta Electoral. En tot cas, el
model garantirà el secret del vot.
2. Les paperetes i els sobres hauran d'estar a disposició dels electors/es i candidats/es com a mínim amb dos
dies d'antelació a la data de celebració de la votació i dipositades a la secretaria dels llocs on es trobin les
meses electorals, llevat de resolució expressa per part de la Junta Electoral.
3. El Col·legi trametrà a cada persona col·legiada les paperetes de totes les candidatures i un joc de sobre
compost d'un sobre blanc, i d'un sobre especial en el qual figurarà la inscripció següent: “conté papereta per a
l'elecció de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya”, i la informació següent:
- Votant. Nom i cognoms:
- Núm. de col·legiat/ada:
- Signatura

Article 29
Votació
1. Cada Mesa haurà de comptar amb una urna i, així mateix, haurà de disposar d'un nombre suficient de
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sobres i paperetes, que hauran d'estar situats en un lloc que permeti la possibilitat de preservar la
confidencialitat dels electors/es en la preparació de la documentació electoral.
2. Si faltés qualsevol d'aquests elements al local electoral a l'hora senyalada per a la constitució de la Mesa, la
presidència de la mateixa ho comunicarà immediatament a la Junta Electoral, que procedirà a subministrar-ne.
3. Comprovada la identitat del votant i la seva inclusió al cens, aquest procedirà a exercir el seu dret a vot.
Quan la Mesa tingui dubtes sobre la identitat del possible votant, decidirà la qüestió per majoria.
4. L'elector/a escollirà la papereta de la candidatura que desitgi votar i la introduirà dins el sobre blanc i:
- Si vota personalment, prèvia identificació documental, lliurarà aquest sobre blanc al president de la mesa de
votació, que la introduirà a la urna.
- Si vota per correu, introduirà el sobre blanc dins el sobre especial i, després de fer-hi constar les dades que
es demanen, el trametrà per correu.
5. Un membre de la mesa haurà de deixar constància de les persones que exerceixen el seu dret a vot.

Article 30
Vot per correu
1. Els/les electors/es també podran exercir el seu dret a vot per correu ordinari. Als efectes de facilitar el vot
per correu, la Junta Electoral elaborarà amb la màxima antelació possible les paperetes i sobres normalitzats
amb els quals es pugui exercir aquest dret.
2. El vot per correu s'ajustarà a les següents condicions, sens perjudici de que la Junta Electoral, en cada
procés electoral, pugui introduir millores al procés que suposin sempre més garanties en les eleccions:
a) La Junta Electoral requerirà a un notari la contractació d'un codi postal on els/les electors/es hauran de
remetre el vot per correu. Aquest notari custodiarà la clau facilitada pel servei de correus durant tot el període
electoral.
b) El sobre de la votació per correu inclourà, junt amb el sobre normalitzat i tancat on, en el seu cas, es trobi
la papereta de votació, les dades del votant, la justificació documental de les causes del vot per correu i una
fotocòpia del document nacional d'identitat o el seu equivalent en cas de membres del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya que no siguin nacionals.
c) El sobre de la votació per correu, que conté el sobre normalitzat i tancat amb la papereta de votació, haurà
d'indicar el nom i cognoms del votant i el tipus d'elecció corresponent. Haurà d'estar tancat i signat en el seu
exterior creuant la solapa, de tal manera que garanteixi el caràcter personal i secret del vot.
d) El sobre del vot per correu s'adreçarà a l'apartat de correus habilitat a tal efecte per la Junta Electoral.
e) Finalitzat el període de votació per correu, el notari es personarà al servei de correus i obrirà el codi postal,
recollint la totalitat de vots rebuts durant el període de votació. Aquest període finalitzarà 24 hores abans de
l'inici de la votació, i per tant el notari haurà de personar-se a correus a les 10 am del dia abans de l'inici de
les votacions.
f) Al dia següent i abans de les 10 am el notari es personarà a la seu del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya i lliurarà al president/a de la Mesa Electoral la totalitat dels vots emesos per correu juntament amb
un llistat numerat, efectuat per ell, en el qual identificarà la identitat del votant. Si el notari arribés més tard el
procediment seria el mateix, però es procuraria no interrompre el procediment de votació.
g) La Mesa Electoral custodiarà els vots lliurats per a la seva posterior comprovació amb el cens electoral, el
seu recompte i posterior escrutini junt amb els vots presencials.
h) En tot cas, només s'admetran els vots per correu que hagin estat enviats al codi postal habilitat per la Junta
Electoral, i fins vint-i-quatre hores abans de l´inici del període de votació presencial.

Article 31
Tancament de la votació
1. A l'hora del tancament de la votació, el president/a de la Mesa anunciarà en veu alta que conclourà la
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votació. Si hi hagués electors/es al local i no haguessin exercit encara el seu dret a vot, el president/a admetrà
que ho facin, i no permetrà que voti ningú més.
2. Acte seguit, el president/a procedirà a obrir els sobres del vot per correu, introduirà a les urnes els sobres
normalitzats i tancats que continguin les paperetes de vot per correu, verificant que el votant figura al cens
electoral i que no ha exercit ja el seu dret a vot de forma presencial d'acord amb les previsions d'aquest
reglament. Seguidament votaran els membres de la Mesa i es donarà per conclosa la votació.

Article 32
Vot nul i vot en blanc
1. Serà considerat vot nul:
a) El que hagi estat emès en sobre o papereta diferents del model oficial pel procés electoral.
b) El que hagi estat emès en sobre que contingui més d'una papereta de distinta candidatura.
c) El que hagi estat emès en sobre o papereta amb qualsevol tipus d'alteració, expressió, ratllada o esmena.
d) El que hagi estat emès a favor de candidatures oficialment retirades tot i constar al model normalitzat.
2. Es considerarà vot en blanc:
El que hagi estat emès en sobre que no contingui papereta.

Article 33
Escrutini
1. Acabada la votació es donarà inici a l'escrutini, que serà públic, i que no s'interromprà llevat de causa de
força major.
2. L'escrutini es realitzarà extraient el president/a, un a un, els sobres de l'urna corresponent i llegint en veu
alta el nom de les candidatures votades.
3. Si algun dels membres de la Mesa o dels interventors/es tingués dubtes sobre el contingut d'una papereta
llegida durant l'escrutini, se li haurà de concedir la possibilitat de comprovar-ho.
4. Acabat el recompte, es confrontarà el total de sobres amb el total de votants anotats al cens electoral.
5. Fet el recompte de vots, el president/a preguntarà si hi ha alguna al·legació contra l'escrutini, i si no n'hi ha
o després de resoltes per la Mesa les que es presentin, anunciarà en veu alta el resultat, especificant el nombre
de votants, el de vots nuls, el de vots vàlids i, d´entre aquests, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per
cada candidatura.

Article 34
Acta de votació
1. Acabat l'escrutini, els integrants de la Mesa signaran i estendran per triplicat un acta, en la qual s'expressarà
detalladament el nombre d'electors segons la llista del cens electoral, el nombre de votants, el de vots nuls, el
de vots vàlids i, dins d'aquests, el de vots en blanc i els dels obtinguts per cada candidatura. Es consignaran
sumàriament les reclamacions i protestes formals realitzades per candidatures, per interventors o per electors
sobre la votació i l'escrutini, així com les resolucions motivades de la Mesa sobre aquestes, amb els vots
particulars si els hi hagués. Es consignarà de la mateixa manera qualsevol incident que s'hagués produït.
2. A continuació s'introduiran en un sobre o caixa tancada i segell del COPC, en presència de la Mesa i de la
resta d'assistents, les paperetes extretes de les urnes, i en sobre diferenciat però dins de la caixa o sobre
general, aquelles a les quals s'hagués negat la validesa o que haguessin estat objecte d'alguna reclamació.
Aquest sobre o caixa amb els vots emesos es destruirà per part de la Junta de Govern passats 3 mesos de les
votacions si no hi hagués hagut cap impugnació i si n'hi hagués, passats 3 mesos de la data de la resolució
ferma sobre la impugnació.
3. La Mesa Electoral remetrà immediatament a la Junta Electoral les actes, inclosa la de constitució de la Mesa,
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la llista de votants i les paperetes no destruïdes. A la presidència de la Mesa se li entregarà un exemplar de
l'acta de la votació.
4. Totes les candidatures i persones interventores tenen dret a que se'ls expedeixi certificació d'allò consignat
a l'acta o de qualsevol extrem d´ella, en la mesura en què els hi afecti, excloent-se de les mateixes tot allò
que faci referència al cens de votants.
5. Acabat el procés electoral, totes les actuacions passaran a l'arxiu de la Junta Electoral i d'aquestes expedirà
les certificacions el secretari de la mateixa Junta.

De la proclamació de candidatures electes

Article 35
Comprovació de la votació
1. La Junta Electoral, rebudes les corresponents actes, verificarà la identitat de les mateixes i la suma dels vots
emesos. La Junta Electoral podrà d'ofici esmenar els simples errors materials o aritmètics llevat del que es
disposa a l'apartat segon.
2. En cas de disparitat entre les actes o que el nombre de vots que figuri a l'acta excedeixi del possible a la
Mesa, o que el nombre de vots atribuïts a les candidatures junt al de vots en blanc superi el nombre total de
vots vàlids, la Junta Electoral declararà d'ofici la nul·litat de l'acte d'escrutini, i procedirà a la seva repetició en
un termini no superior a tres dies.

Article 36
Proclamació de candidatures electes
1. Realitzada la comprovació, es procedirà a la proclamació provisional de candidatures electes. Si
transcorregut el termini previst no s'interposés cap recurs davant aquesta proclamació provisional, es procedirà
a la proclamació definitiva per part de la Junta Electoral.
2. La Junta Electoral competent estendrà un acta per duplicat recollint els resultats definitius de l'elecció, i una
d'elles quedarà arxivada a la Secretaria del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Article 37
Recursos
1. La Junta Electoral és l'òrgan competent per resoldre qualsevol reclamació o impugnació en els processos
electorals que tinguin lloc al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2. Els acords de la Junta Electoral es podran impugnar en el termini de cinc dies des de la seva adopció.
3. El termini per presentar les reclamacions i impugnacions contra el cens, la proclamació de candidatures i la
proclamació de candidatures electes vindrà establert al corresponent calendari electoral previst per la Junta
Electoral.
4. Els actes de la Junta Electoral posen fi a la via administrativa.

Disposició transitòria
S'autoritza la Junta de Govern del COPC a fi que pugui modificar aquest Reglament en tot allò que sigui
necessari per tal d'esmenar els possibles errors o deficiències que siguin comunicades per la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, fins la seva definitiva aprovació i publicació.
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Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(17.209.078)
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