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Principis
El Reglament d’eleccions a través de primàries de les candidatures organitzades per
l’Associació Nova Política regula els procediments d’elaboració de les llistes d’una
candidatura que concorrerà a les eleccions al Parlament de Catalunya. Les eleccions a
través de primàries es conceben a partir del principi que la seva organització ha de ser
independent dels candidats que s’hi presenten. El Comitè Organitzador de Primàries serà
el responsable de l’organització de les eleccions a través de primàries i del
desenvolupament d'aquest reglament, i de la validació de les llistes definitives.
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Capítol I. Objecte i àmbit
Article 1. Objecte
1. El present reglament es constitueix com a norma per a la celebració de les eleccions a
través de primàries organitzades per l’Associació Nova Política, d'acord amb el seu
manifest, per presentar candidatures independentistes al Parlament de Catalunya.
En endavant, aquest procés d’eleccions a través de primàries obertes a la ciutadania
organitzades per l’Associació Nova Política per presentar candidatures independentistes al
Parlament de Catalunya serà referit indistintament com “el procés de les Eleccions
Primàries”, “el Procés de Primàries”, “les Eleccions Primàries” o “les Primàries”.
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Article 2. Aplicació
1. Aquest reglament és d’aplicació per a l’elecció de les persones i el seu ordenament dins
de les llistes que conformaran les candidatures que rebran el suport de l’Associació Nova
Política per a totes les eleccions legislatives al Parlament de Catalunya, i subsidiàriament a
qualsevol altra elecció en què s’esculli un poder legislatiu en el qual la ciutadania de
Catalunya hi sigui convocada.
2. En casos justificats de falta de temps material, davant d'unes eleccions anticipades
sobrevingudes, per organitzar les eleccions primàries, aquest reglament només es pot
veure modificat pel que fa als terminis i a la disposició i l’organització de mitjans materials,
però no es podrà en cap cas canviar el procediment d’elecció dels candidats ni retallar els
drets i els deures dels candidats i dels electors.

Article 3. Aprovació i reforma
1. L’aprovació i esmena d’aquest reglament correspon a l’Assemblea General de
l’Associació Nova Política, exceptuant allò previst a la Disposició Final Primera.

Capítol II. Convocatòria i organització
Article 4. Convocatòria
1. Correspon al Secretariat Nacional de l’Associació Nova Política la convocatòria
d’eleccions primàries en qualsevol dels àmbits d’aplicació.
2. La convocatòria establirà l’àmbit, el calendari i els terminis del procés de primàries, els
formularis per a les candidatures i per als electors, els recursos a disposició dels candidats,
la composició de la Sindicatura Electoral i de Garanties i altres aspectes complementaris a
aquest reglament, específics per a les primàries convocades.
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Article 5. Calendari i terminis
1. El calendari de les eleccions primàries contemplarà almenys els terminis següents:
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a) Constitució i dissolució del Comitè Organitzador de Primàries.
b) Constitució i dissolució de la Sindicatura Electoral i de Garanties
c) Presentació de candidatures.
d) Inscripció en el cens d’electors.
e) Campanya electoral de la primera volta.
f) Període de votació de la primera volta.
g) Campanya electoral de la segona volta.
h) Període de votació de la segona volta.
i) Proclamació de resultats provisionals.
j) Presentació de recursos.
k) Proclamació de resultats definitius.

Article 6. Organització
1. Correspon al Comitè Organitzador de Primàries (COP) de l’Associació Nova Política,
mitjançant els recursos humans, tècnics i econòmics al seu abast, l’organització de les
eleccions primàries per tal de construir candidatures independentistes per a les eleccions
al Parlament de Catalunya que defensin la creació d'un Estat lliure i independent per a
Catalunya, i subsidiàriament a qualsevol altra elecció on s’esculli un poder legislatiu en el
qual la ciutadania de Catalunya hi sigui convocada.
2. Correspon als Comitès Territorials (CT) de l’Associació Nova Política, mitjançant els seus
recursos o els que pugui proporcionar el Comitè Organitzador de Primàries, l’organització
dels aspectes territorialitzats de les eleccions primàries en els respectius territoris.
3. L’àmbit territorial per defecte dels Comitès Territorials serà el municipal. A Barcelona
serà el districte o el barri, com també podrà ser-ho en alguna altra ciutat gran.
Excepcionalment, l’àmbit territorial també podrà ser un o més nuclis separats del mateix
municipi, l’agrupació de diferents municipis d’una comarca, o una regió, si és el cas.

Article 7. El Comitè Organitzador de Primàries
1. El Comitè Organitzador de Primàries serà l’òrgan que vetllarà per l’aplicació d’aquest
Reglament, i el responsable executiu del desenvolupament de les eleccions primàries. El
Comitè Organitzador de Primàries es concep com un òrgan de prestació de serveis en
relació a la infraestructura tècnica i a la organització, i en l'òrgan de primera instància
garant dels drets de participació.
2. El Comitè Organitzador de Primàries estarà integrat per cinc (5) persones. Una d’elles
serà el president o la presidenta de l’Associació Nova Política, i les altres quatre (4) seran
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escollides d’entre els membres del Secretariat Nacional de l’Associació Nova Política. El seu
nomenament serà aprovat pel mateix Secretariat Nacional per majoria absoluta.
3. Els membres del Comitè Organitzador de Primàries estarà format per un president o
presidenta i quatre vocals, els quals exerciran les seves funcions i responsabilitats de
forma col·legiada, i prendran les decisions per majoria. El president o la presidenta del
Comitè Organitzador serà el president o la presidenta de l’Associació Nova Política.
4. El Comitè Organitzador de Primàries té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i organitzar el procés de les eleccions primàries per tal de construir
candidatures independentistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya que defensin
la creació d'un Estat lliure i independent per a Catalunya.
b) Complir i fer complir les decisions preses per la Sindicatura Electoral i de Garanties.
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c) Prendre els acords que calgui pel que fa a les relacions amb altres entitats, amb els
mitjans de comunicació o amb la ciutadania en general en relació a les Eleccions Primàries.
d) Presentar el balanç i l’estat de comptes de l’organització de les Eleccions Primàries.
e) Elaborar la memòria del procés de les Eleccions Primàries.
f) Proposar a la Sindicatura Electoral i de Garanties la instrucció i resolució d’expedients
per actes contraris a aquest Reglament en relació al procés de Primàries obertes a la
ciutadania.
g) Altres funcions expressament previstes en aquest Reglament.
5. Al Comitè Organitzador de Primàries s'hi podran incorporar amb veu però sense vot
representants d'organitzacions de la societat civil, d’organitzacions sindicals i empresarials
i d’organitzacions de ciutadans que, sense ser partits polítics, comparteixin l'ideari del
manifest de l’Associació Nova Política.

Article 8. Els Comitès Territorials
1. En els municipis o en els districtes de Barcelona on sigui possible, el Comitè
Organitzador de Primàries delegarà les seves funcions tècniques i d'organització territorial
en els Comitès Territorials de l’Associació Nova Política. Cadascun dels Comitès Territorials
tindrà autonomia d'organització però informarà de tots els procediments desplegats al
Comitè Organitzador de Primàries mitjançant actes quinzenals.
2. Els Comitès Territorials estaran formats per les mateixes persones que conformin els
Secretariats Territorials de les Assemblees Territorials de l’Associació Nova Política. Així,
sense excepció, els Comitès Territorials del procés de Primàries estaran constituïts per com
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a mínim tres (3) persones, les quals exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma
col·legiada, i prendran les decisions per majoria.
3. Als Comitès Territorials s'hi podran incorporar amb veu però sense vot representants
d'organitzacions de l'àmbit local de la societat civil, d’organitzacions sindicals i
empresarials i d’organitzacions de ciutadans que, sense ser partits polítics, comparteixin
l'ideari del manifest de l’Associació Nova Política. També s'hi podran incorporar
representants locals de les organitzacions d'àmbit nacional.

Capítol III. La Sindicatura Electoral i de Garanties
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Article 9. Concepció
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties serà un òrgan de caràcter no permanent
responsable de vetllar pel bon desenvolupament del procés de primàries obertes a la
ciutadania organitzades per l'Associació Nova Política, i garantir i defensar els drets dels
electors i dels candidats i les candidates. Vetllarà per la correcta interpretació i aplicació
d’aquest reglament.
2. Les persones proposades per ser membres de la Sindicatura Electoral i de Garanties ho
seran pel seu compromís amb els objectius de l'Associació, del seu manifest i de la
independència de Catalunya, i per exercir les seves responsabilitats amb professionalitat,
correcció, equitat i discreció. Els membres de la Sindicatura Electoral i de Garanties
preferentment seran juristes o professors de ciències polítiques i amb experiència en la
celebració de processos electorals i participatius. No podran ser membres del Secretariat
Nacional de l’Associació Nova Política ni tenir cap relació laboral amb l'Associació Nova
Política, ni tampoc no podran ser membres de cap partit polític.
3. Els membres de la Sindicatura Electoral i de Garanties seran lliures d'actuar amb
independència respecte de l’estructura executiva de l'Associació Nova Política i del Comitè
Organitzador de Primàries. Els membres del Comitè Organitzador de Primàries
col·laboraran sempre que la Sindicatura Electoral i de Garanties ho requereixi.

Article 10. Composició i elecció
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties estarà formada per cinc (5) persones que
escolliran, d’entre els seus membres, una persona que en coordinarà les actuacions, i que
exercirà la funció de la presidència i alhora actuarà com a portaveu.
2. La composició de la Sindicatura Electoral i de Garanties serà aprovada pel Comitè
Organitzador de Primàries amb la convocatòria de les Eleccions Primàriesa proposta del
Secretariat Nacional de l’Associació Nova Política.
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Article 11. Constitució, dissolució i funcionament
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties es constitueix en el moment que el Comitè
Organitzador de Primàries aprova la convocatòria de les Eleccions Primàries, i es dissol
automàticament amb la proclamació dels resultats definitius.
2. La Sindicatura Electoral i de Garanties funciona de manera autònoma sense
sotmetiment a cap òrgan de l’Associació Nova Política, i només s'obliga per les normes
establertes en aquest reglament i en la convocatòria de les eleccions primàries.
3. Per a aquelles qüestions no compreses en aquesta norma, la Sindicatura Electoral i de
Garanties actua d'acord amb les normes electorals de referència en el país o als principis
en l’àmbit internacional, i ajustades a les necessitats de l'organització.
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Article 12. Drets davant la Sindicatura Electoral i de Garanties
1. Tot elector o candidat o candidata del procés de Primàries pot presentar davant la
Sindicatura Electoral i de Garanties qualsevol consulta relativa a la interpretació i l’aplicació
d’aquest Reglament o d’altres normes subsidiàries.

Article 13. Funcions
1. La Sindicatura Electoral i de Garanties té les facultats següents:
a) Vetllar pel bon funcionament i el respecte als principis democràtics del procés de
Primàries obertes a la ciutadania, així com resoldre les queixes i els recursos sobre aquest
procés.
b) Supervisar l’elaboració del cens electoral i del registre d’electors.
c) Recusar electors.
d) Supervisar l’organització del procés electoral per garantir la igualtat d'oportunitats entre
els candidats.
e) Efectuar l'admissió de candidatures, la comprovació de requisits, la proclamació i la
recusació de candidats.
f) Supervisar el procés i el sistema de votació.
g) Resoldre les consultes plantejades sobre la interpretació i aplicació d’aquest reglament.
h) Resoldre incidències presentades per l'organització o pels candidats durant el procés
electoral.
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i) Resoldre les impugnacions d’acords presos pel Comitè Organitzador de Primàries.
j) Resoldre les impugnacions dels resultats electorals presentades pels candidats. A tal
efecte, podrà efectuar recomptes de vots o sol·licitar informes a l'organització per resoldre
les impugnacions.
k) Proclamar els resultats provisionals i definitius.
l) Acordar eventuals sancions i suspensions preventives de la condició d'elector o candidat
o candidata.
m) Dictar resolucions disciplinàries als candidats, que podran arribar a l’exclusió del procés
d’elecció.
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n) Altres funcions expressament previstes en aquest Reglament.
2. La Sindicatura Electoral i de Garanties és l'únic òrgan de resolució i les seves decisions
són inapel·lables.
3. Per al seu bon funcionament, la Sindicatura Electoral i de Garanties pot demanar suport
tècnic, logístic i administratiu al Comitè Organitzador de Primàries.

Capítol IV. Arbitratge
Article 14. Procediment general
1. Totes les qüestions litigioses i les que se’n derivin que es plantegin entre el Comitè
Organitzador de Primàries i els electors o els candidats i candidates, o entre ells,
s’intentaran de dirimir amb la intervenció d’un mediador nomenat pel Comitè
Organitzador de Primàries. El mediador podrà ser extern al Comitè Organitzador de
Primàries.
2. Si el litigi no es pot resoldre a través de la mediació, aquest se sotmetrà a la consulta de
la Sindicatura Electoral i de Garanties.

Capítol V. Els electors
Article 15. Condició d’elector
1. Podran ser electors en les Eleccions Primàries organitzades per l’Associació Nova Política
qualsevol ciutadà amb veïnatge administratiu a Catalunya, o que visqui a l’estranger i hagi
tingut l’últim veïnatge administratiu a Catalunya, i sigui major d'edat en el moment de les
eleccions al Parlament de Catalunya. La militància en un partit polític no serà impediment
per assolir la condició d’elector.
7

Article 16. Cens d’electors
1. Es constituirà un cens d'electors anomenat el Cens Oficial de Primàries. Hi formaran part
tots els ciutadans que hagin sol·licitat i se’ls hagi acceptat la condició d’elector. El cens
estarà format per la base de dades dels ciutadans inscrits per a les Eleccions Primàries, i
contindrà les dades personals d’identificació, contacte i residència de les persones
registrades. Cada ciutadà estarà registrat en el cens del municipi on resideixi, i en el cas de
la ciutat de Barcelona, en el del districte on resideixi.
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2. El Cens Oficial de Primàries serà custodiat pel Comitè Organitzador de Primàries sota la
supervisió de la Sindicatura Electoral i de Garanties, la qual hi tindrà accés sempre que ho
sol·liciti. La Sindicatura Electoral i de Garanties vetllarà pel bon ús del cens electoral.
3. El Comitè Organitzador de Primàries tindrà un exemplar del cens agrupat per seccions
censals basades en el codi postal dels electors que podrà donar a conèixer a la ciutadania i
als mitjans de comunicació, aquest cens no tindrà les dades personals d’especial protecció
d’acord amb la normativa sobre la protecció de dades,.

Article 17. Inscripció
1. La inscripció en el cens d’electors l’hauran de fer obligatòriament les persones que
vulguin participar en el procés d’elecció i ordenament dels candidats de les llistes de
primàries. Aquest registre es podrà fer des del moment de la convocatòria de les Eleccions
Primàries fins el moment de l’exercici del vot. Aquest registre serà en suport tecnològic i
permetrà la votació telemàtica.
2. La primera inscripció d'un ciutadà o ciutadana donarà dret a votar en successives
eleccions primàries sense necessitat de revalidar aquesta inscripció. La persona electora
podrà donar-se de baixa del cens a través d’una sol·licitud adreçada al Comitè
Organitzador de Primàries o, si no n’hi ha, al Secretariat Nacional de l’Associació Nova
Política.
3. La inscripció es farà de manera presencial presentant un document oficial que acrediti la
identitat de la persona que s’inscriu. Es podrà fer pels mètodes següents:
a) Presencialment en les seus de l’Associació Nova Política, i en altres locals que es
publiquin en la convocatòria i serveixin per presentar la campanya.
b) Presencialment en els actes electorals convocats per l’organització de les primàries, en
la mesa disposada a tal efecte.
c) Presencialment en les meses electorals abans d’exercir el vot presencial.
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4. L’alta d’inscripció s’efectuarà amb un formulari en el qual la persona manifestarà la
voluntat de ser elector del procés de Primàries. El formulari també inclourà una
autorització a l’emmagatzematge i ús de les seves dades per al procés electoral i per a
rebre informació relativa a la necessitat de la millora dels processos democràtics a
Catalunya.
5. Els electors podran consultar als serveis administratius del Comitè Organitzador de
Primàries, personalment, mitjançant el telèfon o el correu electrònic, si consten en el cens
electoral. En el cas que vulguin presentar alguna reclamació contra el cens, ho podran fer
fins al mateix dia de les eleccions davant del Comitè Organitzador de Primàries o de la
Sindicatura Electoral i de Garanties.

Article 18. Dret a vot
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1. Els electors podran exercir el seu dret a vot d’acord amb les normes establertes en
aquest reglament i amb les normes complementàries de la convocatòria del procés de
primàries.
2. El dret a vot dels electors s’exercirà d’acord amb els següents preceptes:
a) El compliment de tots els requisits legals segons la llei electoral vigent per poder votar.
b) L’àmbit territorial de vot queda limitat pel municipi d’empadronament de l’elector i de
la circumscripció a la qual pertany en les eleccions convocades.

Article 19. Recusació d’electors
1. Es podrà iniciar un procés de recusació contra un elector per la manca dels requisits
legals per ser elector segons les normes electorals vigents.
2. El procés de recusació es presentarà davant la Sindicatura Electoral i de Garanties amb
un escrit de petició i adjuntant les proves que la fonamentin. Per tal de verificar tal
idoneïtat, la Sindicatura Electoral i de Garanties podrà consultar al Comitè Organitzador de
Primàries.

Capítol VI. Els candidats
Article 20. Dret a presentar candidatura
1. Podran presentar candidatura a les eleccions primàries qualsevol ciutadà o ciutadana
amb veïnatge administratiu a Catalunya, o que visqui a l’estranger i hagi tingut l’últim
veïnatge administratiu a Catalunya.
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2. Serà incompatible ser candidat o candidata a les eleccions primàries obertes a la
ciutadania organitzades per l’Associació Nova Política i haver estat membre del Secretariat
Nacional de l’Associació Nova Política durant els quatre (4) anys previs al moment de la
convocatòria del procés de primàries.
3. Els candidats o candidates hauran de complir amb les condicions per ser elegible i estar
censats corresponentment per presentar-se en la circumscripció electoral on pretén ser
escollit, d'acord amb allò que estableixi la llei electoral vigent.
4. Si els candidats o candidates són militants de partits polítics hauran de comunicar-ho al
Comitè Organitzador de Primàries tan bon punt presentin la seva candidatura, i així haurà
de constar en el seu perfil de candidat disposat al web del procés de primàries.

Article 21. Requisits per presentar candidatura
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1. Els candidats o candidates no hauran de presentar avals de ciutadans o d'electors
censats a la circumscripció electoral on han de ser elegits.
2. La candidatura es presentarà d'acord amb el formulari emès pel Comitè Organitzador de
Primàries que, a més de les dades personals, el document DNI i la signatura del candidat o
candidata, hi constarà una adhesió al manifest fundacional de l’Associació i el compromís
de respectar allò que disposa aquest reglament i el Reglament de la candidatura nascuda
de Primàries i de la seva relació amb l’Associació Nova Política.
3. El període de presentació de candidatures es tancarà cinc (5) dies abans de la data de la
votació de la primera volta.
4. Les candidatures seran presentades de manera individual per cada persona que hi vulgui
concórrer. No es podran presentar candidatures de llistes, ni candidatures individuals
organitzades o coordinades amb altres candidats o candidates sota cap fórmula
programàtica o de campanya conjunta.

Article 22. Del nombre de candidats
1. En el cas que a cinc (5) dies abans de la data de la votació de la primera volta del procés
de Primàries el número de candidats en la circumscripció sigui igual o inferior al número de
representants a escollir per aquesta circumscripció, es procedirà a suspendre la votació de
la primera volta i es procedirà a desenvolupar les accions per a la votació de la segona
volta amb els candidats i candidates registrades.

Article 23. Dels avals als candidats
1. Durant tot el període de campanya electoral de la primera volta, primer, i la segona
volta, després, els electors podran donar suport en forma d’aval explícit a un nombre de
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candidats o candidates. No és obligatori avalar si s’és elector, ni ser avalat si s’és candidat o
candidata.
2. Els electors podran donar suport als candidats i candidates a través del formulari
electrònic dissenyat a tal efecte un cop s’hagin registrat, i fins a un màxim de cinc (5) si són
per ser escollits per les províncies de Tarragona, Lleida i Girona, i quinze (15) si ho són per
Barcelona. El procediment per avalar serà a través d’un formulari per a l’elector, disposat
al web del Procés de Primàries, que serà operatiu a través del DNI de l’elector i fent ús
d’un codi de pas.
3. Els candidats o candidates podran rebre els avals a través del sistema informàtic
dissenyat a tal efecte. El nombre d’avals serà mostrat permanentment i contínua en el lloc
web on hi hagi disposada la seva candidatura individual.
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4. Els candidats podran fer publicitat de forma permanent i contínua dels avals que van
rebent al llarg del període de campanya. Els avals de la primera volta quedaran registrats
per al període de votació de la segona volta.

Article 24. Recusació de candidats
1. En qualsevol moment del procés electoral, qualsevol elector podrà iniciar un procés de
recusació contra un candidat o candidata que consideri que no és idoni per ocupar el
càrrec d’electe per al qual es presenta. Aquesta recusació s'ha de basar en la manca dels
requisits legals per ser elegible segons les normes electorals vigents.
2. La recusació es presentarà davant la Sindicatura Electoral i de Garanties amb un escrit
de petició i adjuntant les proves que la fonamentin. Per tal de verificar la idoneïtat, la
Sindicatura Electoral i de Garanties podrà demanar informació al Comitè Organitzador de
Primàries.

Article 25. Obligacions dels candidats
Els candidats a les eleccions primàries obertes a tota la ciutadania per tal de construir
candidatures independentistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya que defensin
la creació d'un Estat lliure i independent per a Catalunya estan sotmesos a les obligacions
següents:
a) A desenvolupar la seva campanya electoral amb respecte i bon comportament cap a la
resta de candidats i candidates.
b) A sufragar aquelles despeses ocasionades per l'organització d’esdeveniments de la seva
candidatura que restin al marge dels esdeveniments organitzats directament pel Comitè
Organitzador de Primàries.
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c) A desenvolupar les seves propostes polítiques de campanya dins el marc en el qual la
candidatura al Parlament de Catalunya defensarà la creació d'un Estat lliure i independent
per a Catalunya.
d) A sotmetre's a les normes compreses en aquest reglament i en la convocatòria de les
eleccions primàries, als principis del manifest fundacional de l’Associació Nova Política i a
allò que disposa el Reglament de la candidatura nascuda de Primàries i de la seva relació
amb l’Associació Nova Política, així com a les resolucions de la Sindicatura Electoral i de
Garanties. El desacatament a aquestes normes comportarà, en l'extrem més greu,
l'exclusió de la seva candidatura de les Eleccions Primàries.

Article 26. Drets dels candidats i candidates
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Els candidats i les candidates a les eleccions primàries obertes a tota la ciutadania per tal
de construir candidatures independentistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya
que defensin la creació d'un Estat lliure i independent per a Catalunya, gaudiran dels drets
següents:
a) A gaudir dels recursos disponibles proporcionats per l'organització en igualtat de
condicions.
b) A organitzar i desenvolupar lliurement la seva campanya electoral amb els recursos
humans, tècnics i econòmics dels quals pugui disposar pel seu compte.
c) A fer les seves propostes electorals i argumentacions polítiques amb total llibertat dins
el marc que defensa la creació d'un Estat lliure i independent per a Catalunya.
d) A sol·licitar emparament de la Sindicatura Electoral i de Garanties per decisions de
l'organització que consideri injustes, i a ser tractat en igualtat de condicions per les
resolucions d'aquesta Sindicatura.
e) Des del moment de la presentació de la seva candidatura, el candidat tindrà un espai al
web de la plataforma informàtica de l’Associació Nova Política.

Article 27. Recursos a disposició dels candidats i dels electors
1. El Comitè Organitzador de Primàries exposarà un llistat dels recursos disponibles a
disposició dels candidats i les candidates per facilitar la realització de la campanya electoral
i la manera d’accedir-hi.
2. Aquests recursos es concretaran en la convocatòria de les eleccions primàries i en actes
posteriors, i podran ser de diferents tipus:
a) D’espais, per a la celebració de reunions i actes electorals.
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b) D’organització, per a la celebració conjunta de presentacions dels candidats davant els
electors en diversos territoris.
c) Tecnològics, en forma d’un espai pàgina web, on s’hi mostrarà aquest mateix reglament,
els candidats i les candidates, una agenda d'esdeveniments, un registre d'electors, i un
sistema de votació en línia i un sistema d’enviament de correus electrònics.
2. La Sindicatura Electoral i de Garanties garantirà, dins del període de campanya electoral
de les Eleccions Primàries, la igualtat d’oportunitats entre tots els candidats i les
candidates i que gaudeixin dels mateixos mitjans per exposar la seva candidatura i el seu
programa. La Sindicatura Electoral i de Garanties vetllarà perquè durant la jornada
electoral no es duguin a terme actes de campanya electoral.

Capítol VII. El procediment de votació
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Article 28. Principis bàsics
1. Les eleccions primàries obertes a tota la ciutadania se celebraran per un sistema de
doble volta per a l’elecció dels candidats i candidates i el seu ordenament en les llistes de
circumscripcions per tal de construir una candidatura independentista per a les eleccions
al Parlament de Catalunya que defensi la creació d'un Estat lliure i independent per a
Catalunya.
2. La votació en les eleccions primàries obertes a tota la ciutadania es fa sota els principis
del sufragi igual, lliure, directe i secret. Cada elector disposarà d'un únic vot en les
votacions de cadascuna de les voltes per a l'elecció dels candidats a la llista de la
circumscripció.
3. En cadascuna de les voltes, el vot de cada elector serà únic i de tipus múltiple. En cada
volta, l’elector, en l’exercici del seu vot, podrà triar més d’un candidat.

Article 29. El sistema de vot
1. El sistema de vot serà per procediment electrònic mitjançant plataforma telemàtica de
vot. L'exercici del vot es podrà fer en qualsevol punt que esculli l'elector, però també podrà
ser presencial en els emplaçaments que l'organització determini per facilitar el vot als
electors amb limitacions de coneixement de tecnologies de la informació. En el cas de
votació presencial els electors disposaran de butlletes de votació dels candidats i
candidates en suport paper per ser dipositades en urnes.

Article 30. La convocatòria de la jornada electoral
1. El Comitè Organitzador de Primàries trametrà a tots els electors amb dret a vot una
comunicació on s’hi faran constar les dates de la jornada electoral i quin col·legi electoral
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tenen més a prop, i dels recursos d’ajuda complementaris per exercir el seu vot. Els
electors també seran informats de la possibilitat d’exercir el dret de vot electrònicament i
d’altres aspectes relacionats amb el procés electoral que puguin ser del seu interès.

Article 31. El període de votació
1. El període per exercir el vot serà únic per a cada volta del procés de primàries i
determinat en dues jornades consecutives en cap de setmana.

Article 32. Posicions sotmeses a votació
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1. Se sotmetran a votació totes les posicions de les llistes de cada circumscripció i es
determinarà l’ordre dels candidats i candidates dins de les llistes a partir del procediment
de votació establert en els articles d’aquest reglament.

Article 33. Les votacions
1. El sistema de votació de les primàries obertes a tota la ciutadania tindrà dues voltes
separades per un interval de temps determinat en la convocatòria del Comitè Organitzador
de Primàries.
2. A la primera volta hi podran participar tots els candidats i les candidates registrades. Els
electors tindran dret a escollir els candidats de la circumscripció electoral on estiguin
registrats, i a emetre un vot amb elecció múltiple de cinc (5) candidats o candidates a les
circumscripcions de Tarragona, Lleida i Girona, i amb elecció múltiple de vint (20)
candidats o candidates a la circumscripció de Barcelona.
3. Per a cada circumscripció s’ordenaran els candidats i candidates segons el nombre de
vots obtinguts de major a menor.
4. Hi haurà un tall de selecció dels candidats i de les candidates que es podran presentar a
la segona volta dels que s'han presentat a la primera. Aquest tall es produirà en funció del
nombre de vots obtinguts en la primera volta i en la situació de cadascun dels candidats i
candidates segons l’ordre establert en el punt 3 d’aquest article. Es produirà una reducció
del nombre de candidats i candidates amb dret a participar-hi en els termes següents:
a) A la circumscripció de Barcelona, passaran a la segona volta els noranta-cinc (95)
primers candidats amb major nombre de vots, nombre total que correspon als vuitantacinc (85) diputats de la circumscripció electoral més un dotze per cent (12%) de marge.
b) A la circumscripció de Girona, passaran a la segona volta els dinou (19) primers
candidats amb major nombre de vots, nombre total que correspon als disset (17) diputats
de la circumscripció electoral més un deu per cent (10%) de marge.
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c) A la circumscripció de Lleida, passaran a la segona volta els disset (17) primers candidats
amb major nombre de vots, nombre total que correspon als quinze (15) diputats de la
circumscripció electoral més un deu per cent (10%) de marge.
d) A la circumscripció de Tarragona, passaran a la segona volta els vint (20) primers
candidats amb major nombre de vots, nombre total que correspon a divuit (18) diputats de
la circumscripció electoral més un deu per cent (10%) de marge.
5. Els candidats que passin a la segona volta seguiran fent campanya de Primàries fins al
termini definit per a la segona volta. La resta de candidats amb menor nombre de vots no
podran seguir en el procés de Primàries.
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6. A la segona volta hi podran participar tots els candidats i les candidates registrades que
hagin passat a la segona volta. Els electors tindran dret a escollir els candidats de la
circumscripció electoral on estiguin registrats, i a emetre un vot amb elecció múltiple de
cinc (5) candidats per a les circumscripcions de Tarragona, Lleida i Girona, i amb elecció
múltiple de dotze vint (20) candidats per a la circumscripció de Barcelona.
7. La resolució de la reducció de candidats restarà a càrrec de la Sindicatura Electoral i de
Garanties, que la presentarà de forma oficial, i li comunicarà al Comitè Organitzador de
Primàries perquè reformuli les qüestions tècniques per a l’organització de la segona volta.

Article 34. La celebració de la jornada electoral
1. El Comitè Organitzador de Primàries, amb la finalitat de garantir la màxima participació
en la votació del procés de Primàries, establirà un sistema de vot no presencial i electrònic
que garanteixi el secret del vot i la transparència dels resultats.
2. El Comitè Organitzador de Primàries, i en el seu nom l’Associació Nova Política, podrà
signar acords de col·laboració amb altres associacions i entitats de la societat civil amb més
recursos i implantació territorial perquè habilitin tants locals com els sigui possible com a
col·legis electorals per a la votació presencial del procés de Primàries.
3. Per a la jornada electoral, la Sindicatura Electoral i de Garanties, a proposta del Comitè
Organitzador de Primàries, aprovarà els col·legis electorals on puguin votar els electors. El
Comitè Organitzador de Primàries habilitarà tants locals com sigui possible com a col·legis
electorals.
4. A cada col·legi electoral, hi haurà una mesa constituïda per dos electors proposats per
l’Associació Nova Política i validada per la Sindicatura Electoral i de Garanties. La votació
presencial en cada mesa electoral serà dirigida pels dos electors proposats en què un d’ells
exercirà de president i un altre de secretari. La presidència i la secretaria titulars hauran de
ser presents com a mínim durant la constitució de la mesa i l’escrutini. La resta de la
jornada electoral s’haurà de garantir que la presidència i la secretaria, en el cas que les
persones titulars no hi siguin, siguin substituïdes per suplents.
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5. Les votacions s’hauran de produir, en tot moment, en presència dels dos membres de la
mesa. A la mesa del col·legi electoral hi haurà d’haver una urna transparent. Durant tota la
jornada electoral hi haurà d’haver paperetes amb la llista de tots els candidats i candidates
presentades. A les paperetes, l’ordre dels candidats i les candidates dins la llista serà
establert a través d’una procediment aleatori.
6. Al mateix col·legi electoral, caldrà disposar d’un espai que garanteixi el secret del vot
perquè l’elector pugui marcar a la papereta els candidats i les candidates que desitgi.
7. En l’acte de votació, la persona electora s’adreçarà a la presidència de la mesa i li
mostrarà el carnet d’identitat DNI o el carnet de conduir, o, si no pot ser, algun altre
document que permeti identificar l’elector. Els membres de la mesa comprovaran que
aquella persona està inscrita en el cens i que pot votar. Un cop feta la comprovació, la
presidència de la mesa introduirà a l’urna la papereta, que es comprovarà que serà única
per cada votant.
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8. Si l’elector no està registrat en el cens d’electors, amb l’ajuda dels membres de la mesa
podrà registrar-se de forma automàtica, i emetre posteriorment el seu vot.
9. Es podrà emetre el vot per correu amb un sobre on hi haurà de constar la papereta de
vot múltiple amb tots els candidats i candidates, dins d’un sobre, una targeta acreditativa
de vot signada per la persona electora i una fotocòpia del document d’identitat de
l’elector. El vot per correu s’haurà d’adreçar a la Sindicatura Electoral i de Garanties, a la
qual li haurà d’arribar abans del primer dia de votació.

Article 35. Escrutini i proclamació de resultats
1. Un cop finalitzada la votació, s’iniciarà l’escrutini del vot presencial i del vot no
presencial. La Sindicatura Electoral i de Garanties ha d’efectuar l’escrutini definitiu. Un cop
escrutat, s’ha d’estendre una acta en què hi consti el nombre d’electors amb dret a vot, el
nombre de votants, els vots nuls, el nombre de vots vàlids, els vots en blanc i els vots
rebuts per cadascun dels candidats i candidates.
2. A cada mesa electoral, un cop recomptada l’urna, s’estendrà una acta en què constarà el
nombre d’electors amb dret de vot, el nombre de votants, els vots nuls, el nombre de vots
vàlids, els vots en blanc i els vots emesos per a cada candidat i candidata. Igualment,
aquesta acta haurà de recollir les incidències hagudes en la jornada electoral. L’original de
l’acta signada pels membres de la mesa es trametrà a la Sindicatura Electoral i de
Garanties perquè aquesta pugui validar-la en l’escrutini definitiu. Juntament amb l’acta
s’enviaran els vots emesos, i s’indicarà de manera clara els que hagin estat declarats nuls.
Es trametrà una còpia de l’acta al Comitè Organitzador de Primàries. Una còpia de l’acta es
quedarà al col·legi electoral perquè la pugui consultar qualsevol elector o candidat o
candidata que ho vulgui.
3. A efectes de comptabilització, es consideren vots vàlids els emesos en blanc o a favor
d’algun dels candidats o candidates. Són vots blancs els vots emesos la papereta del qual
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no registra cap anotació d’elecció de candidats o candidates. Són vots nuls totes les
paperetes guixades, esborrades, modificades o amb altres alteracions en què no quedi
clara la voluntat de la persona electora, i també els vots emesos amb papereta diferent del
model oficial.
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4. A partir de les vint (20) hores del dia en què se celebri la jornada electoral, s’iniciarà la
formalització del vot que s’hagi emès per correu. En presència de membres del Comitè
Organitzador de Primàries, i de les persones interventores si així ho consideren, la
Sindicatura Electoral i de Garanties procedirà a obrir els sobres de votació arribats a la
mateixa Sindicatura Electoral i de Garanties. Es comprovarà que el sobre hagi arribat
correctament i es comprovarà que hi consta la targeta acreditativa de vot signada per la
persona electora juntament amb una còpia del document d’identitat. Un cop feta aquesta
operació i comprovat que es compleixen tots els requisits establerts, es procedirà al
recompte dels candidats i candidates de la papereta. En el cas que manqui algun dels
documents acreditatius de la identitat de la persona electora, es procedirà a la destrucció
de la documentació i no es comptabilitzarà com a vot emès.
5. Un cop validades les actes de totes les meses, del vot electrònic i del vot per correu, la
Sindicatura Electoral i de Garanties certificarà els resultats definitius i n’estendrà una acta
provisional que recollirà el nombre de persones amb dret de vot, el nombre de persones
que l’hagin exercit i el nombre de vots nuls, de vots vàlids, de vots en blanc i de vots de
cada candidat i de cada candidata. Cada candidat o candidata podrà designar un màxim de
dos persones interventores en el recompte final de la jornada electoral i de l’escrutini
juntament amb la persona representant de la candidatura davant la Sindicatura Electoral i
de Garanties. Aquesta acta es notificarà a les persones representants dels candidats o les
candidates, que disposaran d’un termini de 48 hores per interposar-hi un recurs en contra
que resoldrà la mateixa Sindicatura.
6. La Sindicatura Electoral i de Garanties, com a màxim dos dies després de la votació,
procedirà a la validació definitiva de l’acta electoral. L’escrutini definitiu té per objecte
validar les actes d’escrutini de les meses electorals, el vot electrònic i el vot per correu.
Així, es llegiran les dades que consten a l’acta i, si no hi ha cap persona interventora o
representant de la candidatura que presenti cap objecció, es donarà per vàlida
definitivament. En el cas que hi hagi alguna objecció o que constin incidències en l’acta
d’escrutini, la Sindicatura resoldrà de manera motivada.
7. Un cop validades les actes de totes les meses, la Sindicatura Electoral i de Garanties ha
de procedir a certificar els resultats definitius i a proclamar els membres elegits per a la
segona volta o els membres que composaran les llistes definitives de la Candidatura de
Primàries.
8. La Sindicatura Electoral i de Garanties lliurarà el resultat de les actes definitives al
Comitè Organitzador de Primàries.
9. Finalitzat el procés de votació de les Eleccions Primàries, la Sindicatura Electoral i de
Garanties procedirà a la destrucció dels vots emesos en suport paper i de l’arxiu digital de
la votació electrònica.
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Capítol VIII. La formació de la candidatura
Article 36. Formació de les llistes electorals
1. Els resultats de la segona volta de les Eleccions Primàries obertes a tota la ciutadania
determinaran la composició de la candidatura i la confecció de cadascuna de les llistes
associades a les circumscripcions electorals oficials.
2. La composició de les llistes electorals de la candidatura independentista per a les
eleccions al Parlament de Catalunya que defensi la creació d'un Estat lliure i independent
per a Catalunya serà la següent:
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a) A la circumscripció de Barcelona, les vuitanta-cinc (85) posicions de la llista s’ompliran
amb els vuitanta-cinc (85) primers candidats i candidates resultants de la votació de la
segona volta de les eleccions primàries i en el mateix ordre de més vots a menys vots
obtinguts pels mateixos candidats i candidates.
b) A la circumscripció de Girona, les disset (17) posicions de la llista s’ompliran amb els
disset (17) primers candidats i candidates resultants de la votació de la segona volta de les
eleccions primàries i en el mateix ordre de més vots a menys vots obtinguts pels mateixos
candidats i candidates.
c) A la circumscripció de Lleida, les quinze (15) posicions de la llista s’ompliran amb els
quinze (15) primers candidats i candidates resultants de la votació de la segona volta de les
eleccions primàries i en el mateix ordre de més vots a menys vots obtinguts pels mateixos
candidats i candidates.
d) A la circumscripció de Tarragona, les divuit (18) posicions de la llista s’ompliran amb els
divuit (18) primers candidats i candidates resultants de la votació de la segona volta de les
eleccions primàries i en el mateix ordre de més vots a menys vots obtinguts pels mateixos
candidats i candidates.
3. Els candidats que acceptin de formar part de les llistes de la candidatura
independentista per a les eleccions al Parlament de Catalunya que defensi la creació d'un
Estat lliure i independent per a Catalunya hauran d’acceptar i complir el que disposa el
Reglament del partit nascut de Primàries i de la seva relació amb l’Associació Nova Política.

Article 37. Els suplents i el tancament de les llistes
1. Per a les posicions dels suplents de les llistes de la candidatura de Primàries seran
escollits els candidats i les candidates que hauran passat a la segona volta, i en ordre i
prioritat segons el resultat de la votació d’aquesta segona volta.
2. En el cas que no es poguessin omplir les posicions dels suplents de les llistes de la
Candidatura de Primàries amb els candidats i les candidates de la segona volta, s’ompliran
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amb els que no han passat a la segona volta, i en ordre i prioritat segones el resultat de la
votació de la primera volta.
3. L’Assemblea de Candidats i Candidates definida en el document Reglament de la
candidatura nascuda de Primàries i de la seva relació amb l’Associació Nova Política podrà
decidir si les darreres posicions de les llistes de la Candidatura de Primàries les ofereix a
personalitats rellevants de la societat catalana que s’hagin compromès amb el manifest
fundacional i els objectius de l’Associació Nova Política.

Capítol IX. El procés temporal
Article 38. Fases del procés de Primàries
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1. Les eleccions primàries obertes a tota la ciutadania tindran set (7) fases:
a) La primera fase serà la de la presentació dels candidats i les candidates i de la campanya
de la primera volta. Aquesta fase serà la més llarga i tindrà lloc des de la convocatòria per
part del Comitè Organitzador de Primàries fins al moment de les votacions de la primera
volta.
b) La segona fase serà la de la votació de la primera volta. La votació serà tècnicament
telemàtica, però s’habilitaran locals al territori per tal que el vot pugui ser exercit de forma
presencial els dies de votació establerts. Aquets fase tindrà lloc durant quaranta-vuit (48)
hores seguides, en dues jornades de cap de setmana, de dissabte a diumenge.
c) La tercera fase serà la de presentació de resultats provisionals de la primera volta, de la
presentació de recursos als resultats de la primera volta, i de la proclamació definitiva dels
candidats i les candidates que passen a la segona volta.
d) La quarta fase serà la de la campanya de la segona volta. Aquesta fase tindrà lloc
després de la tercera fase de proclamació dels candidats i de les candidates que hagin
passat a la segona volta.
e) La cinquena fase serà la de la votació de la segona volta. La votació serà tècnicament
telemàtica, però s’habilitaran locals al territori per tal que el vot pugui ser exercit de forma
presencial els dies de votació establerts. Aquets fase tindrà lloc durant quaranta-vuit (48)
hores seguides, en dues jornades de cap de setmana, de dissabte a diumenge.
f) La sisena fase serà la de presentació de resultats provisionals de la segona volta, de la
presentació de recursos als resultats de la segona volta, i de la proclamació definitiva dels
candidats i les candidates i el seu ordenament en les llistes de les circumscripcions.
g) La setena fase serà la de la confecció i proclamació de les llistes per a cada candidatura
presentada.
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Article 39. Convocatòria.
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1. Les Eleccions Primàries obertes a tota la ciutadania es convocaran de forma ordinària
quinze (15) mesos abans de la convocatòria d’eleccions ordinàries al Parlament de
Catalunya. La votació de la primera volta de les eleccions primàries se celebrarà nou (9)
mesos després de la convocatòria de les eleccions primàries. La votació de la segona volta
a les eleccions primàries se celebrarà dos (2) mesos després de la votació de la primera
volta.
2. Les Eleccions Primàries obertes a tota la ciutadania es convocaran de forma
extraordinària després de la declaració del president de la Generalitat d’avançar les
eleccions al Parlament de Catalunya, i com a molt tard després de la dissolució anticipada
del Parlament decidida pel president de la Generalitat i la convocatòria d’eleccions, i tenint
en compte que les eleccions anticipades al Parlament de Catalunya han de celebrar-se
cinquanta-quatre (54) dies després de la dissolució del Parlament. La votació de la primera
volta de les eleccions primàries se celebrarà entre quatre (4) i sis (6) setmanes després de
la convocatòria de les eleccions primàries. La votació de la segona volta a les eleccions
primàries se celebrarà entre dues (2) i quatre (4) setmanes després de la votació de la
primera volta.

Article 40. Calendari i terminis
1. Les Eleccions Primàries començaran tan bon punt el Comitè Organitzador de Primàries
aprovi la convocatòria i es constitueixi la Sindicatura Electoral i de Garanties.
2. El calendari i els terminis d’acció de la convocatòria de les Eleccions Primàries
contemplaran els aspectes següents:
a) Inici de la campanya de les Eleccions Primàries.
b) Els candidats podran registrar la seva candidatura tan bon punt el Comitè Organitzador
de Primàries aprovi la convocatòria d’eleccions primàries.
c) Els ciutadans es podran registrar en el cens d'electors tan bon punt el Comitè
Organitzador de Primàries aprovi la convocatòria d’eleccions primàries. L’Associació Nova
Política facilitarà l’habilitació del registre al primer cens d’electors tan aviat com sigui
possible per avançar-se a un possible avançament electoral.
d) La campanya de la primera volta de les Primàries acabarà dues (2) hores abans del
període de votació. La campanya acabarà el divendres __ de _____ de ___ a les 22.00
hores.
e) El període de votació de la primera volta serà de les 00.00 hores de dissabte __ de
_____ de ___ a les 23.59 hores de diumenge __ de ______ de __.
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f) La presentació dels resultats provisionals de la primera volta serà el dilluns __ de _____
de ____.
g) La campanya de la segona volta de les Primàries s’iniciarà el dilluns __ de _____ de ___
a les 14.00 hores.
h) El període de presentació de recursos als resultats de la primera volta de les Primàries
serà de les 08.00 hores de dilluns ___ de _______ de ____ a les 22.00 hores del divendres
__ de ______ de ____.
i) La proclamació dels resultats definitius de la primera volta de les Primàries serà el
dissabte __ de ________ de ____.
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j) La campanya de la segona volta de les Primàries acabarà dues (2) hores abans del
període de votació. La campanya acabarà el divendres __ de _____ de ___ a les 22.00
hores.
k) El període de votació de la primera volta serà de les 00.00 hores de dissabte __ de
_____ de ___ a les 23.59 hores de diumenge __ de ______ de __.
l) La presentació dels resultats provisionals de la segona volta serà el dilluns __ de _____
de ____.
m) El període de presentació de recursos als resultats de la segona volta de les Primàries
serà de les 08.00 hores de dilluns ___ de _______ de ____ a les 22.00 hores del dimecres
__ de ______ de ____.
n) La proclamació dels resultats definitius de la segona volta de les Primàries serà el dijous
__ de ________ de ____.

3. El Comitè Organitzador de Primàries podrà eventualment modificar aquests terminis per
raons de força major i alienes al desenvolupament de les eleccions primàries.

Article 41. Campanya electoral
1. La campanya electoral se celebrarà durant un període de diversos mesos des de __ de
_____ de _____ fins __ de ____ de ___ com es defineix en l'Article 40 d'aquest reglament.
2. Els candidats i les candidates podran fer la campanya electoral de primàries mitjançant
qualsevol dels recursos que posi a disposició el Comitè Organitzador de Primàries. Els
candidats i les candidates també podran fer servir els mitjans propis de què es puguin
proveir de forma particular.
3. Mitjançant la plataforma electrònica de comunicació posada a disposició dels candidats i
les candidates en el web de l’Associació Nova Política, els candidats i les candidates podran
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enviar qualsevol material de campanya en format electrònic i comunicacions que hagin
editat adreçades als electors de la seva circumscripció. El Comitè Organitzador de
Primàries haurà de reenviar aquest material en un termini no superior a les vint-i-quatre
(24) hores als electors de la seva circumscripció, prèvia supervisió per tal que els
continguts s'ajustin als objectius de la campanya. L’enviament d'aquestes trameses i
correus electrònics s’executaran directament per part de l’organització de les Eleccions
Primàries, per tal d’evitar la transferència de dades de caràcter personal dels electors.

Associació Nova Política

4. L’enviament de material no electrònic serà finançat per part de cada candidat o
candidata, i s’executarà per part de l’organització de l’Associació Nova Política, a fi d’evitar
la transferència de dades de caràcter personal dels electors. Aquest material serà tramés
pel servei públic de correus i/o per serveis de correu privat. Una còpia dels continguts de
material de campanya no electrònic serà dipositada sota supervisió del Comitè
Organitzador de Primàries per garantir que els continguts s'adeqüen al propòsit de la
campanya.
5. Mitjançant la plataforma electrònica de comunicació posada a disposició dels candidats i
les candidates en el web de l’Associació Nova Política, els candidats i les candidates
comunicaran al Comitè Organitzador de Primàries i a la Sindicatura Electoral i de Garanties
els actes de campanya que facin fora dels que hagin estat convocats per l’organització, i
dipositaran una còpia del material de campanya que hagin editat i de les comunicacions
adreçades als electors.
6. La campanya dels candidats i les candidates es farà amb les normes bàsiques de
respecte i educació cap a la resta de candidats i candidates i d’electors. L’observació
d’aquestes normes anirà a càrrec de la Sindicatura Electoral i de Garanties, que podrà
imposar mesures correctores proporcionals a les faltes, fins al punt de l’exclusió del
candidat o candidata del procés d’eleccions primàries en el cas de màxima gravetat.

Capítol X. La validació de les llistes
Article 42. Principis bàsics
1. La proposta de les llistes de circumscripció electorals sorgides de les Eleccions Primàries
obertes a tota la ciutadania per tal de construir candidatures independentistes per a les
eleccions al Parlament de Catalunya hauran de ser validades pel Comitè Organitzador de
Primàries a proposta de la Sindicatura Electoral i de Garanties.

Article 43. Transposició de resultats
1. Els resultats obtinguts en la votació de les Eleccions Primàries obertes a tota la
ciutadania per tal de construir candidatures independentistes per a les eleccions al
Parlament de Catalunya seran transposats unívocament en les llistes oficials que es
presentin per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya.
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2. L’ordre es podrà alterar només en el cas que la legislació electoral vigent exigeixi quotes
de gènere o d’altra mena. En aquest cas l’ordre dels candidats seleccionats per quota
també serà de més a menys vots, i si la paritat s’estableix per trams més curts, l’ordenació
serà sempre a modificar el menys possible la posició inicial del candidat o candidata.

Article 44. Objeccions
El Comitè Organitzador de Primàries podrà presentar objeccions sobre membres de les
llistes basades en:
a) El fet que membres de les llistes no es comprometin a respectar els principis del
manifest fundacional de l’Associació Nova Política i allò que disposa el Reglament del partit
nascut de Primàries i de la seva relació amb l’Associació Nova Política.
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b) El fet que hagin estat condemnats per corrupció o per delicte fiscal, o sancionats per
delicte fiscal.
c) El fet que tinguin causes pendents amb la justícia ordinària.Seran inelegibles les
persones incurses en un procés penal respecte del qual s’hagi dictat acte resolutori
d’apertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció o amb la malversació de
cabals públics o frau fiscal.

Disposicions finals
Disposició final primera
La primera aprovació d'aquest reglament s'efectua a càrrec del Secretariat Nacional de
l’Associació Nova Política per a la necessitat de començar a definir els treballs i
responsabilitats de l’Associació Nova política d’acord amb els seus objectius fundacionals.
Disposició final segona
Aquest Reglament entrarà en vigor tan bon punt sigui aprovat pel Secretariat Nacional de
l’Associació Nova Política.
Disposició final tercera
La interpretació d’aquest Reglament i la definició dels buits interpretatius serà
responsabilitat de la Sindicatura Electoral i de Garanties amb la validació del Comitè
Organitzador de Primàries.
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