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ELECCIONS COL·LEGIALS 10 DE MAIG DE 2018 
 
 

NORMES ELECTORALS 
 

 
Aprovades per la Junta de Govern en sessió de sis de març de dos mil divuit, de conformitat amb 
l’article 40.A.h) dels Estatuts. Veure calendari al final d’aquestes Normes. 
 
 
1.  CENS ELECTORAL I ELECTORS 
 
 1.1 Cens electoral.-En els cinc dies hàbils següents a la data de la convocatòria 
restaran exposats als taulers d'anuncis de les Secretaries del COAC i al web 
http://www.arquitectes.cat la convocatòria d'eleccions i la llista alfabètica de col·legiats amb dret 
de vot, amb especificació de l’adscripció de cada col·legiat o col·legiada a la demarcació i, si 
s’escau, a la delegació corresponent, als efectes de l’exercici del seu dret de sufragi actiu i passiu. 
Els col·legiats o col·legiades que vulguin formular reclamació contra aquesta llista, degut a 
inclusions i/o exclusions, hauran de fer-ho dintre dels deu dies hàbils següents a l'exposició(*). 
La Mesa Electoral Central resoldrà les reclamacions en els cinc dies hàbils següents i notificarà 
la resolució als i les reclamants. 
 
El cens de la Demarcació de les Comarques Centrals, creada per acord de l’Assemblea General 
Extraordinària de 1.3.2018, comprèn tots els arquitectes que a 31.12.2017 estiguessin adscrits a 
la Demarcació de Barcelona a d’acord amb l’art. 17.3 dels Estatuts, que a més a aquella mateixa 
data fossin residents a alguna de les comarques següents: Anoia, Bages, Bergadà, Moianès i 
Osona, en el sentit indicat pels articles 14.2 i 16.3 dels Estatuts. 
 
 1.2 Electors.- Tindran dret de vot (sufragi actiu) tots els col·legiats i col·legiades 
inscrits en el cens electoral tancat el 31 de desembre de 2017(*), és a dir els col·legiats i 
col·legiades tant exercents com no exercents(**), residents o no a Catalunya inscrits en aquella 
data, llevat dels o de les que hagin perdut la condició de col·legiat per qualsevol de les causes 
contemplades a l'article 24 dels Estatuts. 
En les eleccions a la Junta de Govern, tindran dret de vot totes i tots els col·legiats inscrits al 
cens electoral. 
En les eleccions a representants a l'Assemblea del COAC, a Juntes Directives de Demarcació i 
a Delegats, tindran dret de vot únicament les i els col·legiats inscrits al cens electoral a la 
demarcació o delegació de què es tracti. 
 
(*) D’acord amb l’article 17.3 dels Estatuts, els canvis d’inscripció territorial tenen efectes electorals un cop 

transcorreguts sis mesos des de la inscripció. 
(**)equivalents a l'antiga denominació de col·legiats de ple dret o voluntaris 
 
 
2.    CANDIDATS 
 
 2.1 Requisits de caràcter general.-Poden presentar-se com a candidats els col·legiats 
i col·legiades inscrits al cens electoral, que no tinguin restringit aquest dret pel fet de: 
 

a) Trobar-se en situació d’incapacitat per a l’exercici de la professió, d’acord amb el que 
preveu l’article 18 dels Estatuts. 
b) Trobar-se en situació de suspensió o pèrdua de l’exercici professional o de restricció 
legal o estatutària que afecti aquest dret. 
c) Ser membre d’una mesa electoral i no haver renunciat al càrrec. 
d) Superar el límit de mandats consecutius per al mateix càrrec, d’acord amb els Estatuts. 
 

Els candidats i candidates a càrrecs de les demarcacions i de les delegacions han d’estar inscrits 
en l’àmbit territorial corresponent. Aquest mateix criteri també s’aplica als candidats a 

http://www.arquitectes.cat/
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representants a l’Assemblea General, als efectes de cobrir el nombre que correspon a cada 
demarcació. Els candidats i candidates a delegats han d’estar inscrits a la corresponent 
demarcació i ser residents en l’àmbit de la delegació. 
Els candidats i candidates hauran de tenir, en el seu cas, l’antiguitat com a col·legiats o 
col·legiades que determinen els Estatuts del Col·legi, en funció del càrrec al qual es presenten. 
 
 

 2.2 Requisits específics dels candidats o candidates a càrrecs a Degà o Degana i 
de dos dels Vocals de la Junta de Govern.-D’acord amb l’article 38.1.B.a) dels Estatuts, els 
candidats i candidates a Degà o Degana hauran de tenir una antiguitat com a col·legiats de deu 
anys sense interrupció. A més a més, entre els candidats i candidates a Vocals de Junta de 
Govern, un haurà de tenir menys de cinc anys de col·legiació i un altre més de deu anys, d’acord 
amb els apartats b) i c) de l’esmentat article 38.1.B dels Estatuts. 
Per la resta de candidats i candidates a càrrecs de Junta de Govern seran suficients els requisits 
generals contemplats a l’apartat 2.1. d’aquestes Normes. 

 
 2.3 Requisits específics dels candidats a Presidents i càrrecs de Juntes Directives 
de Demarcació.-Els candidats o candidates a càrrecs de Juntes Directives de Demarcació han 
d'ésser inscrits a la Demarcació corresponent. A més a més, d’acord amb l’article 38.1.B.a) dels 
Estatuts, els candidats o candidates a President o Presidenta hauran de tenir una antiguitat com 
a col·legiats de deu anys sense interrupció.  
 
 2.4 Requisits específics dels candidats a Delegats.-Els candidats o candidates al 
càrrec de Delegat o Delegada han d'ésser residents a l’àmbit de la Delegació i estar inscrits a la 
Demarcació a la qual pertanyi aquella. D’acord amb els articles 14.2 i 16.3 dels Estatuts, es 
consideren residents a l’àmbit d’una Delegació aquells col·legiats i col·legiades que tinguin el 
despatx únic o principal o lloc de treball a l’àmbit territorial de la Delegació. Si l’arquitecte no te 
despatx ni lloc de treball, se’l considerarà resident quan estigui empadronat a l’àmbit territorial de 
la Delegació. 
 
 2.5 Requisits específics dels candidats i candidates a Representants de 
l’Assemblea General.- D’acord amb l’article 60.1 dels Estatuts, per a les eleccions a 
representants de l’Assemblea General, cada Demarcació col·legial constituirà una circumscripció 
electoral, de forma que per a cadascuna d’elles només es podran constituir candidatures 
formades per arquitectes inscrits o inscrites a la Demarcació i únicament els i les arquitectes 
inscrits tindran dret de sufragi actiu a l'àmbit de la circumscripció(*) 
 
(*) D’acord amb l’article 17.3 dels Estatuts els canvis d’inscripció territorial tenen efectes electorals un cop 

transcorreguts sis mesos des de la inscripció. 
 
 2.6 Limitació temporal de mandat.-  Cap arquitecte o arquitecta no podrà ser reelegit 
pel mateix càrrec de Junta de Govern, Junta Directiva o de delegat més de vuit anys consecutius, 
comptant-hi les reeleccions que es puguin produir, mentre que els representants podran ésser 
reelegits sense limitació. 
 

 
3.  MESES ELECTORALS 
 
 3.1 Meses electorals territorials, Mesa electoral central i Mesa Electoral electrònica 
 

3.1.1. Dins dels deu dies hàbils següents a la convocatòria electoral es designaran els 
membres i es constituiran les corresponents Meses electorals de demarcacions i 
delegacions, la Mesa electoral per a la votació electrònica i la Mesa Electoral Central. 
Les meses vetllaran per què el desenvolupament del procés electoral s’ajusti al que 
determinen els Estatuts, el Reglament electoral i aquestes normes; i garantiran que el 
procés electoral es desenvolupi d’acord amb els principis d’imparcialitat, publicitat i 
transparència.  
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3.1.2. A cada seu territorial de Demarcació i Delegació es constituirà una Mesa electoral 
territorial, integrada per tres membres: una persona designada entre els col·legiats i 
col·legiades amb menys de deu anys de col·legiació, una altra de designada entre 
col·legiats i col·legiades amb més de deu anys de col·legiació i menys de vint-i-cinc i un 
altre designat entre col·legiats i col·legiades amb més de vint-i-cinc anys de col·legiació. 
La designació d’aquestes persones i de dos suplents per cadascuna d’elles es farà pel 
secretari o secretària de la Demarcació corresponent, per sorteig en acte públic i 
prèviament anunciat, a celebrar dins dels cinc dies hàbils següents a la convocatòria. 
Les meses electorals de demarcació o delegació tenen com a funcions: 
 

a) Informar els col·legiats i col·legiades de la demarcació o delegació sobre el 
procés electoral. 

b) Vetllar perquè durant l’acte de votació es proveeixin dels mitjans necessaris 
tècnics, d’informació i demostració per tal que ningú, per raó d’edat o de 
dificultats tècniques, es vegi privat del dret de vot. 

c) Organitzar i gestionar el desenvolupament de l’acte electoral i rebre els vots 
dels electors i electores de la demarcació o delegació. 

d) Col·laborar amb la Mesa electoral central en tot allò que requereixi el 
desenvolupament del procés electoral. 

 

La Mesa Electoral de la Demarcació de les Comarques Centrals es constituirà a  la seu 
on estiguin adscrits la majoria dels seus membres, decidint la pròpia Mesa la seu de les 
següents reunions.  

 
3.1.3. La Mesa electoral central estarà formada pels presidents i presidentes de les 
meses electorals de demarcació i delegació (10 membres). Les seves funcions són:  
 

a) Supervisar el compliment dels terminis establerts en el calendari electoral. 

b) Publicar el cens electoral inicial, revisar-lo, si és el cas, i publicar el definitiu. 

c) Rebre les candidatures presentades, comprovar que compleixen els requisits 
exigibles, resoldre les impugnacions i proclamar i publicar les candidatures 
vàlides. 

d) Determinar el format i extensió de la propaganda electoral que publicarà el 
Col·legi per compte dels candidats, d'acord amb la norma  

d) Conèixer i resoldre les reclamacions i qüestions que li plantegin els òrgans de 
govern del Col·legi, les meses electorals, les candidatures i els col·legiats i 
col·legiades, amb relació al desenvolupament del procés electoral. 

e) Verificar l’escrutini i proclamar els resultats electorals i els candidats i 
candidates electes. 

f) Rebre les impugnacions, analitzar-les i resoldre-les. 

 
3.1.4 La Mesa electoral per a la votació electrònica estarà formada per un col·legiat o 
col·legiada de cadascuna de les demarcacions i delegacions (10 membres), elegit per 
sorteig, i les seves funcions seran: 
 

a) Vetllar perquè la votació electrònica es desenvolupi correctament i compleixi 
els requisits de seguretat i confidencialitat. 

b) Custodiar els identificadors i les claus d'accés i de desbloqueig de l'arxiu 
electrònic de votacions ("urna electrònica") a on quedarà dipositada la votació 
per mitjans electrònics. 
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c) Desbloquejar l'urna electrònica un cop concloses les votacions, i emetre la 
relació de col·legiats i col·legiades que hi han votat. 

c) Realitzar l'escrutini de vots electrònics i transmetre'l a la Mesa Electoral 
Central. 

3.1.5. El càrrec de membre de mesa és incompatible amb el de candidat o candidata. Si 
es donés aquesta circumstància, caldrà fer un nou sorteig. 
 
3.1.6. Les persones membres de les meses electorals elegiran entre elles el seu 
president o presidenta. En cas que no es pogués assolir un acord, serà president o 
presidenta la persona de col·legiació més antiga. Actuarà com a secretari o secretària de 
cada mesa el membre de menys edat.  
 
3.1.7. Les meses seran convocades pel seu president o presidenta i quedaran vàlidament 
constituïdes quan hi sigui present la majoria simple de les persones que en siguin 
membres. Els acords de les meses es prendran per majoria dels i les membres presents; 
i en cas d’empat el president o presidenta tindrà vot de qualitat. De cada sessió de les 
meses electorals se’n aixecarà acta, que serà signada pel secretari o secretària amb el 
vist i plau del president o presidenta. 
 

 
4.   CANDIDATURES 
 
 4.1 Requisits de formació i presentació de candidatures 

 
 4.1.1 Les candidatures a representants de l’Assemblea General contindran un 
nombre de candidats o candidates no inferior a cinc col·legiats. Les candidatures a 
càrrecs de Junta de Govern i de Juntes Directives de Demarcació hauran de presentar-
se completes per tots els càrrecs que s’hagin de cobrir a l’òrgan de govern que s’escaigui 
i hauran d’especificar el càrrec a què aspira cada candidat, mentre que les candidatures 
a Delegat seran individuals. 
 
 4.1.2 Un mateix candidat tan sols podrà figurar en una sola candidatura per al 
mateix òrgan de representació. 
 
  4.1.3 Un candidat o candidata no es podrà presentar simultàniament a càrrecs 
de Junta de Govern i de Junta Directiva o per a Delegat, ni es podrà presentar tampoc 
com a candidat a dos càrrecs diferents a la mateixa Junta.  
Hi haurà incompatibilitat entre càrrecs de Junta de Govern i de Junta Directiva, amb 
l’única excepció dels Presidents de Demarcació o llurs representants a la Junta de 
Govern, que en seran membres nats. No existeix incompatibilitat entre la condició de 
representant de l’Assemblea General i la de representant de Junta General de la 
Demarcació de Barcelona, ni entre la d’aquells i la de membre de Junta Directiva de 
Demarcació, de delegat o de membre de la Junta de Govern. 
 
  4.1.4 Per tal de donar compliment a l’article 51 de la Llei 7/2006 de col·legis 
professionals de Catalunya i a la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 3/2007 
de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, a cadascuna de les 
candidatures no individuals haurà d’existir una participació proporcionada de dones i 
homes, en funció de la proporcionalitat existent a la circumscripció electoral de que es 
tracti, de forma que la proporció entre dones i homes a cada candidatura pluripersonal 
mai podrà ser ni superior ni inferior en un 10% a l’existent a cada circumscripció, en el 
benentès que a totes les candidatures pluripersonals, sigui quin sigui el nombre de 
components, hi haurà d’haver almenys una dona i un home. Als efectes de palesar una 
major proporcionalitat entre homes i dones a les candidatures a Junta de Govern i Juntes 
Directives de Demarcació, la proporció entre homes i dones podrà arribar al 50%. Atès 
que en els resultats de les eleccions a representants, els candidats seran ordenats en 
funció dels vots que cadascun d'ells obtingui, l'ordre dels candidats a la candidatura serà 
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el que cadascuna d'elles determini lliurement, sempre i quan hi hagi una alternança 
raonable entre candidates i candidats, sense segregació per sexes. 
 
Als efectes anteriors, s’informa que la proporció entre dones i homes a les diferents 
circumscripcions és la següent: 
 
 

Circumscripció 
 

%Dones %Homes 

Àmbit col·legial 31,39 68,61 

Demarcació Barcelona 30,98 69,02 

Demarcació Comarques Centrals 31,03 68,97 

Demarcació Ebre 32,56 67,44 

Demarcació Girona 34,00 66,00 

Demarcació Lleida 37,25 62,75 

Demarcació Tarragona 28,97 71,03 

 
Per tant, 

1. a les candidatures a representants de l’Assemblea General hi haurà entre un 59 
i un 79% d’homes i entre un 21 i un 41% de dones. 

2. les candidatures a Junta de Govern, amb un total de sis llocs a cobrir, estaran 
formades per tres a cinc homes i una a tres dones. 

3. les candidatures a Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona, amb un total 
de sis llocs a cobrir, estaran formades per tres a cinc homes i una a tres dones. 

4. les candidatures a Juntes Directives de les Demarcacions de les Comarques 
Centrals, d’Ebre, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de quatre llocs a 
cobrir, estaran formades per dos a tres homes i una a dues dones. 
 
 

4.2 Forma i termini de presentació 
 

4.2.1. Les candidatures s'hauran de presentar a través de les Secretaries del 
COAC amb una antelació mínima de 25 dies hàbils abans de la data d'inici de 
les votacions, és a dir, abans de les tres de la tarda del dia 4 d'abril i aniran 
adreçades a la Mesa electoral central, el secretari o la secretària de la qual 
acusarà la recepció de la presentació de la candidatura. Les comunicacions de 
la Mesa amb les candidatures es realitzaran a través de la primera persona 
signatària de cada candidatura. 
 
4.2.2 Cada candidatura s'haurà de presentar signada per totes les persones que 
la integren, com a prova d'acceptació d'aquestes. Els únics suports vàlids de 
presentació seran el paper o el correu electrònic amb certificat de signatura 
electrònica legalment reconeguda. No s'admetran les candidatures presentades 
per fax ni per cap altre mitjà a on no consti la signatura original autògrafa o 
electrònica de tots i cadascun dels candidats o candidates que l'integren. 
 

 
4.3 Proclamació i publicació de les candidatures vàlides.- Dintre dels deu dies 

següents al termini de presentació de candidatures, la Mesa Electoral Central, 
resoldrà les impugnacions que s’hagin pogut presentar contra les mateixes, 
proclamarà les candidatures vàlides i considerarà electes les que no tinguin 
oponents, practicant les notificacions pertinents als interessats. Les candidatures 
proclamades s'exposaran a les Secretaries de les Demarcacions i Delegacions, 
al butlletí electrònic col·legial i al web col·legial. 
 

4.4 Paperetes de les candidatures.-Les paperetes de totes les candidatures -llevat 
de les proclamades electes- seran editades pel Col·legi, i es faran únicament en 
format electrònic. 
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4.5 Campanya electoral 
 

4.5.1 La campanya electoral s'iniciarà a les 00:00 hores del dia 19 d'abril i 
finalitzarà a les 08:00 hores del  8 de maig. 
Dins dels cinc dies següents a la proclamació de les candidatures, el Col·legi 
facilitarà a aquelles que expressament ho sol·licitin, allotjament i assistència 
tècnica gratuïts per a les pàgines web d’informació i propaganda electoral que hi 
vulguin allotjar al servidor col·legial, en el benentès que seran les pròpies 
candidatures les que hauran de proporcionar al seu exclusiu càrrec els 
continguts i disseny de les esmentades pàgines web, fent-se responsables de la 
titularitat o dels permisos adients respecte dels continguts inserits. Els continguts 
proporcionats no seran sotmesos a cap tipus de control previ per part del 
Col·legi, el qual en cap cas serà jurídicament responsable dels mateixos.  
 
4.5.2 En les mateixes condicions esmentades al punt anterior, les candidatures 
podran obtenir del Col·legi el servei gratuït de fins a dos enviaments per correu 
electrònic d’informació i programes electorals als col·legiats inclosos en el cens 
electoral que hagin facilitat adreça electrònica de correspondència. Els formats 
i dimensions d'arxius admesos per a cada enviament seran els que 
determini la Mesa Electoral Central. 
 
4.5.3 Cada candidatura podrà emprar les sales d'actes o espais equivalents de 
les seus de les Demarcacions o Delegacions per tal de celebrar un únic acte 
electoral a cadascuna d'elles, dintre dels horaris d'obertura habituals i de les 
disponibilitats de sala. L'assignació dels espais demanats es farà per rigorós torn 
d'entrada a registre de les peticions d'ús, sempre amb el següent ordre de 
prevalença: candidatures a Junta de Govern, candidatures a Junta Directiva, 
candidatures a Delegat i candidatures a representants de l'Assemblea. 
Igualment, s'habilitarà una zona a un espai d'afluència pública de col·legiats de 
cada seu de Demarcació o Delegació, per tal que les candidatures puguin 
enganxar-hi llur propaganda si així ho desitgen. 
 
4.5.4 Amb independència dels mitjans que el Col·legi posi al seu abast, els 
candidats podran fer arribar la seva propaganda als electors pel seu compte i 
càrrec i per les vies que lliurement decideixin, sempre i quan respectin la 
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.. 
 
4.5.5. Els actes de propaganda s’hauran de regir pels principis de transparència 
i equitat, i s’hauran d’ajustar a pautes de conducta que respectin la dignitat dels 
altres candidats i candidates. 
Els incidents sobre la campanya electoral seran resolts per la Mesa Electoral 
Central. 
 
4.5.6 La campanya electoral finalitzarà el dia 8 de maig a les vuit del matí 
(08:00 hores) d’acord amb l’article 6.h) del Reglament electoral. 
 
 

5. SISTEMA, DATA I LLOC DE LES VOTACIONS 
 
 5.1 La jornada electoral es fixa en el 10 de maig, sense perjudici de la possibilitat 
de votar de forma remota a partir de les 08:00 hores del dia 9 de maig, com tot seguit 
s'especifica. Les votacions es faran exclusivament per mitjans electrònics, en les següents 
dates i hores: 
 

a) de forma remota, des de les vuit del matí (08:00 hores) del dia 9 de maig 
i fins a les vuit del vespre (20:00 hores) del dia 10 de maig de 2018, mitjançant 
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qualsevol dels tipus de dispositius electrònics amb connexió a Internet, i els 
sistemes operatius que s'especifiquen a l'apartat 12. Aquest apartat podrà ser 
actualitzat, amb comunicació als electors a través del web col·legial, si després 
de la publicació d'aquestes Normes hi haguessin variacions respecte als 
dispositius, sistemes i aplicacions en ell consignats. 
 
b) de forma presencial, des de les terminals electròniques de votació 
habilitades, en l'horari comprès entre les nou del matí i les vuit del vespre 
(de 09:00 a 20:00 hores) del dia 10 de maig de 2018, a qualsevol de les seus 
de les sis Demarcacions de Barcelona (Barcelona ciutat), Comarques Centrals 
(Manresa i Vic) Ebre (Tortosa), Girona (Girona ciutat), Lleida (Lleida ciutat) i 
Tarragona (Tarragona ciutat) i de les Delegacions d’Alt Empordà (Figueres), 
Garrotxa-Ripollès (Olot), del Pirineu (La Seu d’Urgell) i Vallès (Terrassa). 
 

 
 5.2 Per a poder votar, l'elector s'haurà d’acreditar prèviament en l'espai electrònic de 
votació -ja sigui amb el dispositiu electrònic de la seva elecció, ja des d'un terminal de votació 
ubicat a una seu col·legial- amb l’identificador i clau d’accés que els hauran estat 
facilitats per algun dels següents mitjans: 
 

a) Pels col·legiats que tinguin correctament comunicats i actualitzats al COAC el 
correu electrònic administratiu i el número de telèfon mòbil.- El mateix dia d’inici de 
la votació remota, i abans de l’hora d’inici de la votació , el col·legiat rebrà un missatge 
de correu electrònic amb un enllaç d’ús únic (one-time-link OTL) que el conduirà a la 
plataforma electrònica d’obtenció de credencials. En accedir a la plataforma, se li 
presentarà una pregunta de seguretat per confirmar la seva identitat, i si respon 
correctament, rebrà un SMS al seu telèfon mòbil amb les credencials per poder votar.  
Cas que per qualsevol motiu no pugui obtenir la contrasenya, haurà de tornar a accedir 
a la plataforma electrònica de lliurament de credencials i demanar un nou enviament 
d’enllaç per tornar a accedir a la plataforma i acreditar-se. Aquest sistema de recuperació 
de credencials només es pot intentar tres cops.  La plataforma electrònica d’obtenció de 
credencials deixarà d’estar operativa a les  19:30 hores del dijous dia 10 de maig, i en 
qualsevol cas, les credencials obtingudes amb posterioritat al tancament de l’horari de 
votació (les 20:00 h. del 10 de maig) seran invàlides i no permetran votar. 
 
b) b) Pels col·legiats que no tinguin correctament comunicats i actualitzats el 
correu electrònic administratiu i el número de telèfon mòbil o que hagin esgotat 
sense èxit l’obtenció de credencials via SMS.- Des de les 9 hores del dia 25 d’abril i 
fins a les 19:30 hores del dijous dia 10 de maig, hauran d’anar personalment a la seu de 
la demarcació o delegació que els correspongui, i recollir allà la credencial que els serà 
lliurada en un sobre cec nominatiu, quedant constància de la recollida.  

 
 5.3 El vot electrònic serà únic i secret, i el sistema de votació electrònica acreditarà la 
identitat i la condició d’elector de la persona emissora, la inalterabilitat del contingut del vot i 
la confirmació al votant de l'acte d'emissió del mateix. El sistema de votació garantirà 
igualment que l'elector o electora pugui votar en blanc a qualsevol de les votacions, i que cap 
persona pugui votar dos cops a la mateixa votació. Si malgrat tot un col.legiat arribés a votar 
dos cops prevaldrà el vot emès amb les credencials del sobre cec nominatiu. 
 
 5.4 Per al control del procés electoral, s’empraran els suports i aplicacions facilitats per 
l'organització col·legial i els seus proveïdors de serveis informàtics, així com per l’empresa 

SCYTL, encarregada de l’organització del procediment de votació electrònica. En cas que 
sigui tècnicament possible obtenir dades sobre participació al llarg dels temps de votació, la 
Mesa Electoral Central decidirà sobre l’oportunitat de publicar les mateixes, els mitjans i la 
periodicitat d’aquesta publicació. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE LES VOTACIONS 
 

http://www.scytl.com/
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 6.1 Abans de l'inici del període de votació remota es crearan les claus privades de la 
Mesa Electoral per a la Votació Electrònica i l'equip de garantia tècnica de SCYTL. Aquestes 
claus privades es dividiran en fragments que es repartiran entre tots els membres de la Mesa 
Electoral per a la Votació Electrònica i l'equip de garantia tècnica de SCYTL, guardant-los a una 
targeta criptogràfica i protegint-los amb un número PIN secret. Un notari s’encarregarà de 
custodiar les targetes de la Mesa Electoral per a la Votació Electrònica així com l’ordinador 
d’escrutini, dispositiu sense accés a Internet on es bolcaran les votacions en acabat el període 
electoral just després de que el notari lliuri als membres de la Mesa Electoral per a la Votació 
Electrònica l’ordinador d’escrutini i les targetes criptogràfiques necessàries. Per a la 
reconstrucció de la clau privada caldrà la participació d’almenys 6 membres de la Mesa Electoral 
per a la Votació Electrònica. 
 
 6.2 El dia d'inici de les votacions presencials, i abans de començar les mateixes, les 
meses electorals territorials comprovaran l'adequat funcionament de les terminals de vot, així 
com l'existència d'informació sobre les candidatures presentades. Al llarg de la jornada, les 
meses electorals territorials tindran cura que únicament els electors inscrits al cens exerceixen 
llur dret de vot, i cuidaran que no es realitzi cap acte ni hi hagi cap element de propaganda directa 
o indirecta de candidatures en els recintes col·legials. 
 
 6.3 Les candidatures per a cada votació apareixeran a l'elector o electora en l'ordre en 
què s'hagin presentat, segons l'apartat 4.2 d'aquestes normes, i en el sí de cada candidatura, els 
candidats tindran l'ordre que hi consti a la presentació de la candidatura. 

 
 6.4 Les candidatures a Junta de Govern o a Juntes Directives de Demarcació es votaran 
completes. Respecte a les candidatures a representants, l'elector haurà de marcar un únic 
candidat de la llista o candidatura, i en cas de no marcar-ne cap, el vot s'entendrà referit al 
candidat que encapçali. L'elector tindrà l'opció de votar en blanc a cada votació. 
 
 6.5. Cada candidatura podrà designar un interventor o interventora per a cada Mesa 
electoral territorial, havent de comunicar la seva identitat a aquella abans de l'inici de la jornada 
electoral presencial, mitjançant escrit signat per qui encapçali la candidatura. 
 
 6.6. Durant la jornada electoral presencial, els electors o electores que ho desitgin poden 
romandre dins els locals on se celebren les eleccions durant l’horari previst. També hi podran 
romandre els i les membres de les candidatures, els interventors i els fedataris públics que, en el 
seu cas, hagin estat requerits per la mesa electoral o per les candidatures 
 
 6.7. A les vuit del vespre (20:00 hores) del dia 10 de maig es tancaran els accessos 
als espais físics de les votacions a les diferents seus de Demarcacions i Delegacions, i tan sols 
podran votar els col·legiats i col·legiades que ja s’hi trobessin. La Mesa Territorial votarà en darrer 
lloc i tot seguit es desactivarà la possibilitat de vot presencial o remot. Llavors es reconstituirà la 
clau privada en la forma prevista a la norma 6.1. 
 
 
7.  ACTES, ESCRUTINI I PROCLAMACIÓ 
 
 7.1 Cada mesa electoral territorial aixecarà acta del desenvolupament de la jornada de 
votació presencial, fent-hi constar l'hora d'inici i tancament, els interventors acreditats i les 
incidències i reclamacions que poguessin haver-se presentat. Igualment, la Mesa electoral per a 
la votació electrònica procedirà a l'escrutini de totes les votacions i n'aixecarà acta en presència 
del Notari a que fa referència el punt 6.1. Les actes, signades pels membres de cada mesa, seran 
trameses en el termini de 24 hores a la Mesa Electoral Central. 
 
 7.2 Un cop rebudes les actes de les diferents meses electorals, la Mesa Electoral Central 
procedirà a la resolució d’incidències que poguessin constar a les diferents actes de les meses 
electorals territorials i a la distribució dels representants, proclamant electes els candidats que 
correspongui, tot aixecant l'oportuna acta i fent públics els resultats.  
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 7.3 La distribució dels representants es farà tal com disposa l'article 68 dels Estatuts, és 
a dir, dividint el nombre de representants que corresponguin a cada demarcació pel nombre total 
de vots vàlids emesos en aquella; multiplicant-se el quocient resultant pel nombre de vots vàlids 
de cada candidatura. Les fraccions s’arrodoniran per l’enter més proper, i es considerarà la 
fracció de 0,50 com a superior. Si com a resultat d’aquestes operacions no s’arribés al nombre 
de representants corresponents a la demarcació(*), els escons que manquessin s’adjudicaran a 
la candidatura o candidatures amb menor nombre de representants, i els sobrants es restaran 
de la candidatura o candidatures amb major nombre de representants, assignant-se, en ambdós 
supòsits, un sol escó per cada candidatura. 

 
 7.4 Cap candidatura no tindrà dret a més representants que candidats presentats, 
quedant reduït en correspondència el nombre de representants a l’Assemblea o, en el seu cas, 
a la Junta General de la Demarcació de Barcelona. Si per aquesta causa el nombre de 
representants fos inferior als que corresponguessin a la demarcació, els representants 
necessaris per completar aquesta xifra s’adjudicarien a les candidatures amb un nombre suficient 
de candidats en proporció als vots vàlids obtinguts per cadascuna d’elles. 

 
(*) D’acord amb l’article 60.2 dels Estatuts, a cada Demarcació li correspon el 5% del total de representants 
que composin l’Assemblea,  distribuint-se els representants restants en proporció als arquitectes inscrits a 
cada Demarcació en el moment del tancament del cens electoral. 

 
 

8.  PRESA DE POSSESSIÓ 
 

 Els representants ho seran automàticament, sense necessitat de cap acte formal de 
presa de possessió, i actuaran com a tals en la primera Assemblea General o Junta General que 
es convoqui. Els elegits per a càrrecs de Junta de Govern i de Juntes Directives de les diferents 
Demarcacions prendran possessió en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de 
celebració de les eleccions. 
 
 
9.   DESIGNACIÓ MEMBRES COMISSIÓ RÈGIM DISCIPLINARI 
 
 El 16 de maig de 2018, en acte públic immediatament posterior a la proclamació dels 
electes per part de la Mesa Electoral Central, es procedirà per part de la Degana en funcions i 
del Secretari en funcions del COAC al sorteig dels sis membres de la Comissió de Règim 
Disciplinari d'acord amb l'article 87.4 dels Estatuts i amb l’article 19 del Reglament de Deontologia 
Professional del COAC.  
 
 
10.    IMPUGNACIÓ D’ACORDS 
 
 De conformitat amb l’article 97.3 dels Estatuts, els acords de la Junta de Govern relatius 
a la convocatòria i procediment electoral, així com els de la Mesa Electoral Central, posen fi a la 
via administrativa i podran ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
òrgan que els va dictar, o bé ser impugnats directament a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
 

11.  CALENDARI ELECTORAL 
 
D’acord amb l’article 30 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, els terminis 
estatutàriament previstos per al procés electoral s’han determinat computant únicament els dies 
hàbils; és a dir, dies laborables de dilluns a divendres, excloent dissabtes, diumenges i 
festius. Aquest últims són els dies 29 de març al 2 d’abril (Setmana Santa) i l’1 i el 21 de 
maig (Festa del Treball i Pasqua Granada). 
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Per presentar documents directament a les diferents demarcacions i delegacions, les 
persones interessades hauran de consultar els respectius horaris d'obertura al web 
col·legial, o contactant directament amb la demarcació o delegació. 
 

CALENDARI 
 

11.1. COMUNICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I NORMES 
ELECTORALS: 12 DE MARÇ (40 dies hàbils abans de la data de les eleccions) 
 
11.2 PUBLICACIÓ ALS TAULERS COL·LEGIALS DE LA CONVOCATÒRIA I CENS 
ELECTORAL: 19 DE MARÇ (5 dies hàbils després convocatòria) 
 
11.3. SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS I COMUNICACIÓ DESIGNACIÓ: 
FINS AL 19 DE MARÇ, ELS DIES I HORES QUE S'ANUNCIARAN PRÈVIAMENT (5 
dies hàbils després de comunicació convocatòria) 
 
11.4 CONSTITUCIO MESES ELECTORALS TERRITORIALS, MESA PER A LA 
VOTACIÓ ELECTRÒNICA I MESA ELECTORAL CENTRAL: FINS AL 26 DE MARÇ 
(dins dels 10 dies hàbils següents a la convocatòria) 
 
11.5. RECLAMACIONS AL CENS ELECTORAL: FINS AL 5 D'ABRIL (dins dels 10 dies 
hàbils següents a l'exposició del cens) 
 
11.6 RESOLUCIO RECLAMACIONS AL CENS ELECTORAL PER PART DE LA MESA 
ELECTORAL CENTRAL: 12 D'ABRIL (cinc dies següents a termini reclamacions). 
 
11.7 PUBLICACIÓ DEL CENS ELECTORAL DEFINITIU: 16 D'ABRIL 

 
11.8 PRESENTACIÓ CANDIDATURES: DES DE LA PUBLICACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA FINS EL 4 D'ABRIL (25 dies hàbils abans de l'elecció) 

 
11.9 PROCLAMACIÓ CANDIDATURES MESA ELECTORAL CENTRAL: 18 D’ABRIL 
(dins dels deu dies hàbils següents a la data final de presentació de candidatures) 
 
11.10 PUBLICACIÓ DE CANDIDATURES PROCLAMADES: 19-20 D’ABRIL 
 
11.11 ALLOTJAMENT ELECTRÒNIC PER PROPAGANDA ELECTORAL A 
DISPOSICIÓ DELS CANDIDATS: A PARTIR DEL 25 D’ABRIL (dins dels 5 dies hàbils 
següents a la proclamació de candidatures)  
 
11.12 RECOLLIDA ACREDITACIONS VOT ELECTRONIC : 

A. Recollida via One-time-link+SMS: DES DE LES 08:00 HORES DEL 9 DE 
MAIG FINS A LES 19:30 HORES DEL10 DE MAIG. 

B. Recollida de sobre cec nominatiu: el col·legiat l’haurà de recollir a la seu de 
la demarcació o delegació que li correspongui, des de les 09:00 hores del dia 
25 d’abril fins a les 19:30 hores del 10 de maig. 

 
11.13 INICI I FI DE LA CAMPANYA ELECTORAL: DES DE LES 00:00 HORES DEL 
DIA 19 D’ABRIL FINS A LES 08:00 HORES DEL 8 DE MAIG (24 hores abans de l'inici 
de l'elecció remota) 
 
11.14 INICI I FINAL DE LA VOTACIÓ REMOTA: DES DE LES 08:00 HORES DEL 9 
DE MAIG FINS A LES 20:00 HORES DEL 10 DE MAIG (s'ha de poder votar remotament 
durant almenys 24 hores, i presencialment almenys durant 7) 
 
11.15 JORNADA ELECTORAL PRESENCIAL: DES DE LES 9 (09:00 hores) DEL MATÍ 
FINS A LES VUIT DEL VESPRE (20:00 hores) DEL 10 DE MAIG 
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11.16 TRAMESA D'ACTES DE LES MESES TERRITORIALS I DE LA MESA PER A 
LA VOTACIÓ ELECTRÒNICA A LA MESA ELECTORAL CENTRAL: ABANS DE LES 
VUIT DEL VESPRE (20:00 hores) DE L’11 DE MAIG (en les 24 hores següents a la 
finalització de la votació presencial) 
 
11.17 PROCLAMACIO DE RESULTATS MESA ELECTORAL CENTRAL: 16 DE MAIG 
A L'HORA QUE S'ANUNCIARÀ ANTICIPADAMENT (no hi ha termini fixat) 
 
11.18 DESIGNACIÓ PER SORTEIG DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE RÈGIM 
DISCIPLINARI. 16 DE MAIG A L'HORA QUE S'ANUNCIARÀ ANTICIPADAMENT (el 
mateix dia de la proclamació de resultats) 
 
11.19 PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS CÀRRECS els membres de Junta de 
Govern, Juntes Directives i Delegats, abans d'un mes des de la data de l'elecció 
presencial, és a dir, fins l’11 de juny. Els representants d’Assemblea General del 
COAC i de Junta General de la Demarcació de Barcelona exerciran llur mandat des de 
la primera Assemblea o Junta General que se celebri a partir de la seva proclamació. 
 

 
12.- RELACIÓ DE DISPOSITIUS I SISTEMES OPERATIUS COMPATIBLES AMB LA 
VOTACIÓ ELECTRÒNICA A LA DATA DE CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS 

El vot electrònic remot -és a dir, des de l’ordinador de sobretaula o portàtil, tauleta tàctil o 
smartphone del propi votant- es pot efectuar únicament amb els següents sistemes 
operatius i navegadors. Els votants que no disposin d’ells, hauran d’exercir el vot 
presencialment a la seu col·legial corresponent, segons disposen les Normes Electorals. 

1.-Per a equips de sobretaula i portàtils : 

Sistema 
Operatiu 
 IE 11  Últim 

Edge  
Últim 
Firefox   

Últim 
Chrome   

Últim 
Safari  

Windows 7      
Windows10      

OS X 10.12     

Ubuntu Linux (64 
bits) 

    

2.- Per smartphones i tauletes tàctils: 

 

 

Sistema Operatiu Navegador 

iOS 10 IOS Safari 10 

Android 6.x Últim Chrome 

Android 7.x ÚltimoChrome 


