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14é CONGRÉS NACIONAL PSPV-PSOE 

12, 13 i 14 DE NOVEMBRE 
 

 

 

Bases de Convocatòria 

• Disposicions Generals  

• Primàries a Secretari/a General Comissió 
Executiva Nacional 

• Elecció de delegats/des 

• Proposta, debat i votació d’esmenes 
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DISPOSICIONS GENERALS 
 
El present document estableix les bases i el calendari per a la celebració del 
14é Congrés Nacional del PSPV-PSOE, incloent: 
 

1. Elecció directa de la persona titular de la Secretaria General 
2. Elecció de les delegacions al 14é Congrés Nacional 
3. Presentació d'esmenes a la Ponència Marco i als Estatuts del PSPV-

PSOE 
4. Elecció de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE 
5. Elecció de la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties 
6. Elecció dels membres del Comité Federal elegits pel Congrés 

Nacional 
7. Elecció dels membres del Comité Nacional triats pel Congrés 

Nacional 
 
El 14é Congrés Nacional del PSPV-PSOE es desenvolupa d'acord amb el que 
s'estableix en els Estatuts Federals, el Reglament de Desenvolupament dels 
Estatuts Federals, els Estatuts del PSPV-PSOE i en les bases de la present 
convocatòria. El que es disposa en aquesta normativa serà d'aplicació directa 
sense perjudici d'aquelles qüestions que per la seua naturalesa compten amb 
una regulació específica. 
 
Igualment la present convocatòria es regeix per les Bases de convocatòria del 
40é Congrés Federal del PSOE que, en aplicació de Disposició Addicional 
Segona dels Estatuts Federals i Disposició Addicional Setena del Reglament de 
Desenvolupament dels Estatuts Federals, habiliten a la celebració dels comités 
regionals o de nacionalitat per a convocar els seus respectius congressos de tal 
manera que els congressos regionals o de nacionalitat finalitzen, com a data 
màxima, el 19 de desembre de 2021.  
 
Respecte a la resta de processos orgànics, es fixa com a data límit per a la 
finalització dels processos orgànics de renovació provincial, municipal i de 
districte, el dia 30 d'abril de 2022 -termini inferior als sis mesos previstos des de 
la celebració del 14é Congrés Nacional-. 
 
Els tancaments de censos per als processos territorials es fan efectius 
amb la celebració del respectiu Comité per a convocar el Congrés. El dia 
de celebració dels Comités Provincials que convoquen el seu congrés 
serà la data de tancament censal per a la resta dels processos (Congrés 
Provincial, Comarcal, Agrupacions de Gran Ciutat, Agrupacions 
Municipals o de Districte. 
 
A l'efecte de les eventuals reclamacions respecte al cens per als processos 
territorials convocats a partir del mes de setembre de 2021, únicament es 
podran reclamar les afiliacions tramitades en data posterior al dia 28 de 
juliol de 2021, data del tancament censal per al 14é Congrés Nacional, en 
haver-se habilitat prèviament un termini d'esmena d'aquest per a les afiliacions 
tramitades amb anterioritat a aqueixa data. 
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CONVOCATÒRIA 
 
El 14é Congrés Nacional del PSPV-PSOE se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de 
novembre de 2021 en un lloc per determinar, quedant fixada per al dia 26 de 
setembre la jornada de votació de la primera volta de primàries per a l'elecció 
de Secretari/a General de la Comissió Executiva Nacional. 
 
 

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL  
 

1. Dictamen de la Comissió de Credencials i constitució del 14é 
Congrés Nacional. 

 
2. Elecció de la Mesa del Congrés.  

3. Obertura del Congrés i salutació de la Presidència del Congrés. 

4. Salutacions Fraternals. 

5. Informe de gestió dels òrgans nacionals. Debat i votació. 

6. Proclamació dels resultats de l'elecció del Secretari/a General del 

PSPV-PSOE. 

7. Elecció de la Comissió Electoral del Congrés i obertura del termini de 

presentació de candidatures als òrgans nacionals. 

8. Constitució de les Comissions de treball. Debat d'esmenes en les 

diferents comissions. 

9. Proclamació de candidatures als òrgans nacionals i de delegats al 

Comité Federal. 

10.  Presentació i aprovació pel plenari de les resolucions de les 

comissions de treball. Si escau, debat i votació d'esmenes. 

11.  Votació dels òrgans nacionals i representants federals. 

12.  Proclamació dels resultats. 

13.  Clausura. 

 

CALENDARI MARC 

El calendari marc de desenvolupament del 14é Congrés Nacional s’adjunta 

com a Annex I. 
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COMPOSICIÓ DEL 14é CONGRÉS NACIONAL 

Són membres de ple dret del Congrés Nacional: 

▪ Les delegacions elegides a aquest efecte mitjançant el vot individual, 

directe i secret dels i les militants i afiliats/as directes/as del PSPV-PSOE 

del corresponent a l'àmbit de l'agrupació Municipal o de Districte de 40 

militants o més. El barem per al càlcul de delegats serà d'un delegat/per 

cada 40 militants o fracció superior a 20 militants i afiliats directes de 

l'àmbit territorial corresponent a l'agrupació, considerant per a aquests 

últims el domicili de militància que figura en la base de dades del Partit.  

▪ Les delegacions elegides a aquest efecte mitjançant el vot individual, 

directe i secret dels i les militants i afiliats/as directes/as del PSPV-PSOE 

del corresponent a l'àmbit de l'agrupació Municipal de menys de 40 

militants. El barem per al càlcul de delegats serà d'un delegat/per cada 

40 militants o fracció superior a 20 militants i afiliats directes de l'àmbit 

territorial corresponent a la Comarca. 

▪ Una delegació de Joves Socialistes  del País Valencià que representarà 

el 5% del total de delegats/as del Congrés Nacional. 

▪ Una delegació de cadascuna de les organitzacions sectorials 

constituïdes: 

Fins al 2% dels militants: 2 delegats/as. 

Des del 2% fins al 5%: 3 delegats/as. 

A partir del 5%: 4 delegats/as. 

Són membres del Congrés Nacional, amb veu però sense vot: 

▪ La Comissió Executiva Nacional. 

▪ Els membres del Comité Nacional que representen a aquest òrgan. 

▪ La Comissió Nacional d'Ètica i Garanties. 

▪ Una representació del corrent d'opinió Esquerra Socialista composta 
per 10 membres. 

 
La Secretaria d'Organització Nacional facilitarà a les Secretaries d'Organització 
Comarcals, Municipal i de Districte el cens definitiu, el nombre de Delegats que 
ha de ser triat en cada Agrupació per al Congrés Nacional així com el model 
oficial d'Acta. 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS COMARCAL PER A 
L'ELECCIÓ DE DELEGATS EN ASSEMBLEES DE RESTES Al 
CONGRÉS NACIONAL 
 
La Secretaria d'Organització Nacional facilitarà a les Secretaries d'Organització 
Comarcals el cens definitiu i el nombre de delegats a triar en el Procés 
Comarcal per a l'elecció de Delegats en assemblees de restes  al Congrés 
Nacional. 
 
Es presentaran davant la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties les 
candidatures a encapçalar les delegacions de les assemblees de restes 
Comarcals des del dia 13 de setembre fins a les 12 hores del dia 15 de 
setembre. 
 
El Comité Organitzador s'encarregarà de fer arribar les candidatures de 
delegats als Secretaris d'Organització Comarcals i a les agrupacions de menys 
de 40 militants i afiliats/des directes amb una antelació mínima de sis dies a la 
data de la votació. 
  
Les agrupacions de menys de 40 militants i afiliats/as directes/as realitzaran 
l'elecció dels delegats al Congrés de Nacionalitat per agrupacions municipals o 
de districte mitjançant el vot individual, directe i secret dels militants i afiliat/as 
directes/as. 
 
Les agrupacions de menys de 10 militants i afiliats/des directes s'agruparan en 
centres de votació de més de 10 votants sempre que siguen pròximes 
geogràficament i realitzaran l'elecció dels delegats al Congrés de nacionalitat 
per agrupacions locals mitjançant el vot individual directe i secret. 
 
 

PONÈNCIA MARC 
 
El Comité Nacional delegarà en la Comissió Nacional la redacció de la 
Ponència Marco, que inclourà els actuals Estatuts en la Ponència Orgànica. La 
Comissió Executiva Nacional treballarà en coordinació amb els responsables 
de la redacció de la Ponència Marc, la qual serà remesa als àmbits territorials 
del Partit amb l'antelació necessària i en tot cas abans del dia 23 de Setembre.    
 
 
 

PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ESMENES 
 
Una vegada traslladada la Ponència Marco i fins al 24 d'octubre les 
agrupacions debatran i votaran les propostes d'esmenes de la Ponència 
Marco. Totes aquelles que obtinguen el suport d'almenys un 20% de 
l'Assemblea hauran de ser estudiades i debatudes en una convenció 
precongressual formada pel conjunt de delegats/as triats per la militància per 
a representar a aquest àmbit del 14é Congrés Nacional. 
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La convenció precongressual, a celebrar entre els dies 29 al 31 d'octubre, 
l'únic punt del qual de l'ordre del dia serà tractar els suggeriments, 
proposicions, esmenes o ponències alternatives presentades per les 
agrupacions, s'elevaran al Congrés Nacional aquelles propostes que 
obtinguen almenys un 20% de suport d'els/les delegats/as de la convenció 
precongressual. 
 
Una vegada tramitades totes les esmenes aprovades s'elaborarà una 
Memòria amb totes les esmenes i proposicions rebudes. 
 
Els corrents d'opinió podran proposar esmenes a través dels seus delegats/as 
que hauran de fer arribar al Comité Organitzador fins al dia 31 d'octubre pel 
procediment establit. 
 
 

INFORMES DE GESTIÓ DELS ÒRGANS NACIONALS 
 
El Comité Nacional aprovarà, si escau, el seu informe de gestió, que juntament 
amb la memòria de gestió de la Comissió Executiva Nacional i de la Comissió 
Nacional d'Ètica i Garanties serà debatuda i jutjada pel 14é Congrés 
Nacional. 
 
 

CENS (Llistat de votació) 
 
El cens vàlid per a la celebració del 14é Congrés Nacional queda tancat a 
data de convocatòria del Comité Nacional, el dia 28 de juliol. 
 
El cens el conformen: 
 

▪ Els/les militants i afiliats/des directes del PSPV-PSOE  
▪ Els/les militants de JSPV.  

 
Es considera com a únic cens oficial i vàlid per a qualsevol tipus de votació 
l'actualitzat i verificat per la Comissió Executiva Federal i autoritzat pel 
Departament d'Atenció al Militant i a la Ciutadania (DAMyC) 
 
A l'efecte de tancament censal es considera que es troben al corrent de 
cotització per a ser inclosos en el cens definitiu, a els/as militants o afiliats/as 
directes/as que no deguen més d'un semestre complet de cotització a data 
del tancament censal. S'exigirà tindre abonada la quota corresponent al 
segon semestre de 2020, últim semestre consolidat. 
 
El cens provisional es remetrà dins dels cinc dies següents a la convocatòria 
del Congrés Nacional, obrint-se un termini d'esmena de tres dies, entre l'1 i 
3 de setembre, per a poder presentar al·legacions sobre els errors que 
pogueren existir. Les persones que ho desitgen podran verificar davant el 
Departament d'Atenció al Militant i a la Ciutadania, i sol·licitar la correcció de les 
seues dades en el Cens Electoral en el termini d'esmena habilitat. 
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Una vegada tramitades les al·legacions, es posarà a la disposició dels diferents 
àmbits territorials el cens definitiu. Aquest cens no es correspon amb el llistat 
de votació, perquè aquest últim incorporarà a els/as afiliats directes/as i els 
militants d'agrupacions que no són centre de votació i a més contempla els 
desplaçaments de vot, interventors/as i membres de JSPV  si escau. 
 
 

REPRESENTANTS DEL COMITÉ NACIONAL 
 
El Comité Nacional delega la seua representació davant el 14é Congrés 
Nacional en: 
 

▪ Diana Morant Ripoll (Presidenta) 
▪ Lázaro Azorín *Salar (Vicepresident) 
▪ *Xaro Miralles Ferrando (Secretària d'actes) 

 
 
 

CONGRESSOS PROVINCIALS, COMARCALS, MUNICIPALS I DE 
DISTRICTE 
 
En aplicació al que es disposa en la Disposició Addicional Setena del 
Reglament Federal de Desenvolupament dels Estatuts Federals respecte a la 
resta de processos orgànics, es fixa com a data límit per a la finalització 
dels processos orgànics de renovació provincial, comarcal, municipal i de 
districte, el 30 d'abril de 2022, termini inferior als 6 mesos previstos des de la 
celebració del 14é Congrés Nacional. 
 
En particular, es fixa com a data límit per a la celebració dels Congressos 
Provincials el dia 27 de febrer de 2022. Respecte a la resta de processos 
orgànics i de conformitat amb les bases de convocatòria del 40é Congrés 
Federal, es fixa com a data límit per a la finalització dels processos orgànics de 
renovació Comarcal, Municipal i de Districte, el dia 30 d'Abril de 2022. 
 
Els tancaments de censos per als processos territorials es fan efectius 
amb la celebració del respectiu Comité que convoque el congrés. El dia 
de celebració dels Comités Provincials que convoquen el seu congrés 
serà la data de tancament censal per a la resta dels processos (Congrés 
Provincial, Comarcal, Agrupacions de Gran Ciutat, Agrupacions 
Municipals o de Districte.) 
 
 

PRIMÀRIES A SECRETARI/A GENERAL DE LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA NACIONAL 

 
L'elecció de Secretari/a General de la Comissió Executiva Nacional es 
realitzarà mitjançant el sistema de primàries a doble volta, mitjançant el vot 
individual directe i secret de els/as militants i afiliats/as directes/as amb plens 
drets polítics  
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CALENDARI PRIMÀRIES A SECRETARI/A GENERAL DE LA 
CEN 

 
Presentació de precandidatures  1 de setembre 

Recollida i presentació d'avals  1 – 10 de setembre 
Proclamació de candidats/as 10 – 14 de setembre 
Campanya d'informació  15 – 25 de setembre 
Jornada de votació (1a volta) 26 de setembre 
Proclamació (+50% vots)  26 – 29 de setembre 
Jornada de votació (2a volta)  3 d'octubre 
Proclamació (Candidat més votat) 6 d'octubre 

 
 

COMISSIÓ DE PRIMÀRIES 
 
La Comissió de primàries està signada per la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties, el Comité Organitzador i representants de les candidatures. El 
seu objectiu és assegurar la igualtat entre els candidats i facilitarà els mateixos 
mitjans i les dades que resulten necessaris a totes les candidatures. 
 
La Comissió de Primàries, en presència de els/as representants de les 
candidatures, podrà consensuar qualsevol aspecte que afecte el procés. 

 
 

PRESENTACIÓ DE PRECANDIDATURES 
 
Tindran la condició de precandidats/des, aquells/es militants o afiliats directes 
que comuniquen formalment la seua intenció de concórrer a l'elecció de 
Secretari/a General, mitjançant l'oportú imprès i accepten expressament les 
normes del procés de primàries i, en concret, les normes sobre mitjans 
materials i de finançament. 
 
El termini de presentació de precandidatures serà el dia 1 de setembre, 
formalitzant-se davant la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties, 
personalment o a través d'un correu electrònic a organitzacio@pspv-psoe.es  
òrgan encarregat de verificar el compliment dels requisits per a ser candidat/a. 
 
Una vegada obtinguda la condició de precandidat/a se facilitaran els següents 
mitjans: 
 

▪ Els impresos oficials per a la recollida d'avals a favor seu. 
▪ Les dades estadístiques del cens. 
▪ El nombre d'avals necessaris per a presentar la candidatura. 
▪ Les dades de contacte de les agrupacions municipals o de districte. 

 
Per a aconseguir la consideració de candidat/a, a més de ser militant del 
PSPV-PSOE i estar inscrit en el cens vàlid per al 14é Congrés Nacional, serà 
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necessari aconseguir el 2% dels avals dels militants i afiliats/as directes/as 
del PSPV-PSOE i JSPV. 
 
 

RECOLLIDA I PRESENTACIÓ D'AVALS 
 
El termini per a la recollida i presentació d'avals s'inicia el dia 1 de 
setembre i finalitza el dia 10 de setembre a les 12 hores. 
 
Els avals hauran de presentar-se davant la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties a través dels representants de les precandidatures o, directament 
davant la Comissió, dirigits a l'adreça de correu electrònic de 
organitzacio@pspv-psoe.es com a imatge o per correu ordinari, a l'atenció 
del Comité Organitzador Nacional, Avinguda de l'Oest núm. 48, 4a-A, 46001 
València. 
 
Els/les precandidats/es podran aportar a l'òrgan verificador dels avals, com 
a màxim, el doble del nombre d'avals requerits per a obtindre la condició de 
candidat/a, un 4%, tan sols amb la finalitat d'arribar al mínim establit per la 
possible anul·lació de part dels avals presentats. 

 
Les persones habilitades per un aspirant per a procedir a favor seu a la 
recollida d'avals podran consultar la inscripció en el cens de militants, sense 
que aquesta consulta puga suposar l'accés o a l'obtenció de dades de caràcter 
personal, de conformitat amb el desenvolupament legislatiu sobre protecció de 
dades de caràcter personal. 

 
 

VERIFICACIÓ I RECOMPTE D'AVALS 

 
Una vegada finalitze el termini de recollida i presentació d'avals, el dia 10 de 
setembre a les 12 hores, es procedirà a la verificació i el recompte dels avals. 
 
L'òrgan verificador dels avals serà la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties. Per 
a procedir a la verificació dels seus avals, el precandidat/a haurà d'aportar la 
declaració de béns, activitats i interessos i el document de compromís socialista 
degudament emplenat i signat. 
 
Els criteris generals de validesa són els següents: 
 

▪ Seran vàlids els avals presentats en el model oficial que compten amb la 
còpia de l'anvers del DNI del/la militant o afiliat/a directe/al fet que atorga 
el seu aval. 

▪ Ningú podrà avalar a més d'una precandidatura diferent, i es 
consideraran avals nuls tots els emesos per una persona a favor de més 
d'una candidatura, encara que siga a través de diferents mitjans. 

▪ Es considerarà un únic aval vàlid emés per qui haja avalat més d'una 
vegada a favor de la mateixa precandidatura. 

▪ No seran vàlids els avals presentats en format d'aval múltiple o diferent 
al model oficial. 
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PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES 
 
Verificats i validats els avals presentats, la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties realitzarà una proclamació provisional de candidatures, contra 
la qual cabrà recurs de reposició davant la pròpia Comissió en un termini de 
24 hores des de la proclamació. Aquest òrgan haurà de resoldre i notificar la 
seua resolució en un termini màxim de 24 hores. 
 
Contra aquesta resolució caldrà interposar recurs, en el termini de 24 hores 
des de la seua notificació, davant la Comissió Federal d'Ètica i Garanties 
que resoldrà en el termini màxim de 24 hores. 
 
Els recursos podran interposar-se per qualsevol de els/as candidats/as que 
s'hagueren personat en el procés de verificació i recompte d'avals. Aquells que 
no s'hagueren personat en aquest acte s'entendran que renuncien a la seua 
condició de part del procés electoral 
 
En cap cas, seran es podran recórrer fets, acords o decisions que no siguen 
determinants en la proclamació d'una candidatura. 
 
Transcorregut el termini de presentació i resolució de recursos, la 
Comissió Nacional d'Ètica i Garanties procedirà a la proclamació 
definitiva de els/as candidats/as. 
 

 
 

CAMPANYA D'INFORMACIÓ 
 
La campanya d'informació es desenvoluparà entre els dies 15 i 25 de 
setembre. 
 
A les candidatures, una vegada proclamades, se'ls facilitaren en igualtat de 
condicions els següents recursos: 
 

• Un despatx físic cedit pel PSPV-PSOE, en la seu nacional, que 
servisca com a oficina despatxe per a la candidatura. 

• Un espai en la pàgina web oficial del PSOE. 

• Les candidatures podran decidir, si ho desitgen, dirigir-se una única 
vegada a la militància i a l'afiliació directa, en el seu cas, amb càrrec als 
fons del Partit, mitjançant enviaments de propaganda, dins d'un criteri 
d'austeritat i ocupació racional dels mitjans comuns. 

En el cas que un/una únic/a precandidat/a abast el nombre mínim d'avals, 
la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties el proclamarà Secretari/a General 
sense necessitat de votació. 
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• Comunicacions per email a tots els electors que conformen el cens 
electoral i les agrupacions del PSPV-PSOE, dins dels límits que 
establisca la pròpia Comissió Nacional d'Ètica i Garanties. 

• La seua coordinació amb l'oficina de premsa del PSPV-PSOE. 
 
Sense perjudici de l'anterior, el Comité Organitzador podrà pactar la posada a 
la disposició d'altres mitjans o la realització de determinades activitats, sempre 
dins dels criteris establits pel Comité Organitzador i la Comissió Nacional 
d'Ètica i Garanties. 
 
Les candidatures deuran obligatòriament celebrar debats entre si, en els 
termes que establisca el Comité Organitzador, prèvia consulta amb els 
representants de les candidatures en la Comissió de Primàries, i comunicació a 
la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties.  

 
Els/as candidats/as hauran de mantindre un comportament adequat als 
principis del PSPV-PSOE i, sense perjudici de la individualitat de la campanya 
de cada candidatura, tots els actes i accions de les candidatures desenvolupen 
dins de la campanya d'informació hauran de respectar i garantir uns criteris 
bàsics d'unitat d'imatge corporativa del Partit que seran establits pel Comité 
Organitzador Nacional. 
 
Les candidatures estan obligades a respectar la normativa interna del Partit, el 
present Reglament i les instruccions dictades pel Comité Organitzador i la 
Comissió Federal d'Ètica i Garanties. 
 
Les candidatures no podran accedir a dades personals de la militància o 
afiliats/as directes/as, sempre que d'acord en l'estipulat en el desenvolupament 
de la legislació de Protecció de Dades de caràcter personal. 
 
 

FINANÇAMENT DE LES CANDIDATURES I 
PRECANDIDATURES 
 
Les precandidatures i candidatures realitzaran les seues campanyes 
d'informació atesos els principis d'austeritat, responsabilitat i 
transparència, estant en tot moment sotmeses al control del Comité 
Organitzador i la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties, que establiran les 
condicions i limitacions per al finançament, les despeses i la comptabilitat 
del procés d'elecció per part de les candidatures, vetlant i assegurant, 
juntament amb el Comité Organitzador, que aquells s'ajusten a les normes 
previstes en el Reglament Federal de Desenvolupament dels Estatuts Federals, 
així com el compliment dels mecanismes per a garantir la seua transparència. 
 
A cada precandidat/a i els seus representants, se'ls facilitarà tota la informació 
sobre el desenvolupament i aplicació de la normativa de finançament per a tot 
el procés d'elecció, l'acceptació de la qual serà obligatòria per a concórrer 
al procés de primàries. 
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L'incompliment de qualsevol de les instruccions suposarà el cessament 
immediat de la corresponent actuació, comunicant-lo, en el seu cas, a les 
autoritats competents, sense perjudici que es puguen prendre mesures de 
caràcter disciplinari o d'ordenació del procés que corresponguen en aqueix 
moment, inclosa la decisió d'apartar d'aquest procés als responsables de 
l'incompliment. 
 
 

JORNADA DE VOTACIÓ 
 
La jornada de votació es desenvoluparà, en primera volta, el dia 26 de 
setembre entre les 10.00 hores i les 20.00 hores. 
 
Excepcionalment s'habilitaran torns d'horari reduït de votació d'almenys 4 
hores de duració perquè aquells centres de menys de 100 votants que hagen 
decidit no establir horari complet. El torn reduït preferentment serà el de 
vesprada, entre les 16h i les 20h. 

 
Aquest horari haurà de comunicar-se al Comité Organitzador prèvia la 
publicació dels centres de votació i ser autoritzat per aquest. 
 
L'acte de votació és únic. Només podrà interrompre's per causa de força major 
o cas fortuït.  
 
Les Comissions Executives corresponents respecte de cada centre de votació 
articularan els mitjans oportuns per a garantir una estada individual o espai per 
a la preparació per els/les electors del vot en secret. 
 
En tot cas el lloc i l'horari de votació hauran de fer-se constar en la convocatòria 
que es remeta des de les agrupacions. En cas de ser necessària una segona 
volta, aquesta se celebrarà el dia 3 d'octubre. 
 

 
CENTRES DE VOTACIÓ I MESES ELECTORALS 
 
Com a norma general, les Agrupacions Municipals i de Districte seran els 
centres electorals, amb excepció de les quals tinguen un cens inferior a 10 
votants. Els militants de les agrupacions amb un cens inferior a 10 votants 
exerciran el seu dret a vot en el centre de votació més pròxim. 
 
Les Comissions Executives Provincials a proposta de les Comissions 
Executives Comarcals podran agrupar diverses d'aquestes agrupacions, 
sempre que siguen pròximes geogràficament i designar la seu d'una d'elles 
com a centre de votació d'els/les militants i afiliats/as directes/as agrupats. 
 
Qualsevol excepció a aquesta norma haurà de ser autoritzada pel Comité 
Organitzador Nacional. 
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DESPLAÇAMENT DEL VOT 

 
Una vegada publicada la llista definitiva de centres de votació i les agrupacions 
que comprén cadascun, a partir del dia 12 de setembre, els electors podran 
sol·licitar, fins a cinc dies abans de la votació, el dia 21 de setembre 
inclusivament, traslladar el seu vot a un altre centre de votació habilitat 
dirigint una sol·licitud al Comité Organitzador emplenant el corresponent imprés 
facilitat per aquest. 
 
Com a norma general, el Comité Organitzador admetrà totes les sol·licituds 
de desplaçament de vot a centres de província diferent de la d'origen i 
estudiarà les sol·licituds de desplaçament de vot entre centres de la mateixa 
província. 
 
Dels desplaçaments admesos, el Comité Organitzador donarà compte al 
Departament d'Atenció al Militant i a la Ciutadania (DAMyC) perquè realitze les 
oportunes anotacions censals. 
 
 

CENS (LLISTAT DE VOTACIÓ) 
 
L'únic cens oficial i vàlid serà l'actualitzat i verificat per la Comissió Executiva 
Federal, i autoritzat pel DAMyC. Conformaran el cens electoral: 
 

• Els/as militants i afiliats/as directes/as del PSPV-PSOE. 

• Els/as militants de JSPV . 
 
Tres dies abans de la votació el DAMyC remetrà a cada taula els llistats de 
votació vàlids per al desenvolupament d'aquesta. 
 
En aquest llistat figuraran identificats, a més de els/as militants de l'agrupació 
que és centre de votació, els/as que han sol·licitat el vot desplaçat, els/as 
afiliats/as directes/as, els militants de JSPV  i els/as interventors/as de les 
candidatures. També es faran constar aquelles persones que per haver 
sol·licitat el vot desplaçat no tinguen dret a participar en el seu centre de 
votació habitual. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA DE VOTACIÓ 
 
Constitució de la mesa: 
 
El dia de la jornada de votació, a l'hora estipulada, es constituirà la Mesa 
electoral i acreditarà als interventors que es presenten. La Mesa serà única per 
als processos de votació que es desenvolupen simultàniament. 
 
Amb l'acte de constitució i l'acreditació d'interventors, així com amb qualsevol 
incidència que es plantejarà, la Mesa estendrà l'acta de constitució. 
 
Una vegada constituïda la taula i comprovat que estan tots els materials per al 
desenvolupament de la votació s'anunciarà l'inici d'aquesta. 
 
 
Votació:  
 
Els/as electors exerciran el seu dret al vot en el centre de votació en què es 
troben inscrits/as. 
 
Els electors acreditaran la seua identitat davant la Mesa, exclusivament, 
mitjançant la presentació del DNI, passaport, permís de conduir o NIE. 
 
Comprovada la presència de l'elector en el cens la Mesa, l'elector exercirà el 
seu dret al vot. 
 
Paperetes i sobres: 
 
El vot constarà de papereta i sobre oficial, com a norma general, el model de la 
qual serà aprovat per la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties. 
 
Amb antelació a la jornada de votació, des del Comité Organitzador es 
facilitaran els models oficials. 
 
Fi de la votació i escrutini: 
 
A l'hora establida per al tancament de la votació, la Presidència de la Mesa 
anunciarà la fi de l'acte de votació, permetent el vot als qui, no havent exercit, 
es troben en el centre de votació. 
 
Posteriorment, exerciran el seu dret al vot els/as interventors/as i els/as 
membres de la Mesa. 
 
Conclosos els tràmits anteriors, es procedirà a l'escrutini dels vots. 
 
Es considerarà un únic vot vàlid al sobre que continga diverses paperetes de 
la mateixa candidatura. 
 
Es consideraran vots en blanc: 
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• L'emés en sobre sense papereta. 

• El que continga una papereta blanca confeccionada com a tal. 
 
Es consideraran vots nuls: 
 

• Els emesos amb sobres o paperetes diferents als oficials. 

• Els emesos sense sobre, 

• Els sobres que continguen paperetes de diferents candidatures. 

• Aquells en els quals, en el sobre o en la papereta, s'hagen realitzat 
inscripcions, excepte aquelles que, per la seua entitat, no generen 
dubtes sobre la voluntat de l'elector. 

 
Actes 
 
Efectuat l'escrutini, la Mesa estendrà i signarà l'acta amb els resultats en 
el model aprovat per la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties, que també 
signaran els/les interventors de les candidatures presents. En l'acta es 
reflectiran les incidències de la sessió, així com les protestes de les 
candidatures. 
 
L'acta es remetrà, al més prompte possible, a la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties pels mitjans electrònics oportuns habilitats a aquest efecte. També 
s'enviarà en suport físic, tota la documentació de la taula, incloent 
necessàriament l'acta de l'escrutini. Al costat de l'acta hauran de remetre's 
els escrits de reclamació o protesta formulats pels representants de les 
candidatures, els vots nuls i aquells la validesa dels quals haja sigut 
qüestionada. 
 
 

PROCLAMACIÓ DE RESULTATS 
 
Rebuts les dades de l'escrutini de les meses electorals, la Comissió Nacional 
d'Ètica i Garanties proclamarà el resultat provisional de l'elecció. 
 
Contra el resultat provisional les candidatures podran interposar recurs de 
reposició davant la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties en el termini de 24 
hores des del final de l'acte de votació. La Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties resoldrà els recursos presentats en 24 hores des de la 
presentació. 
 
Cabrà recurs en segona instància davant la Comissió Federal d'Ètica i 
Garanties, a presentar en un termini màxim de 24 hores des de la resolució en 
primera instància. La Comissió Federal d'Ètica i Garanties també tindrà 24 
hores per a resoldre. 
 
Transcorregut el termini de presentació i resolució de recursos, la 
Comissió Nacional d'Ètica i Garanties procedirà a la proclamació 
definitiva del resultat. 
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Serà proclamat Secretari/a General de la Comissió Executiva Nacional 
el/la candidat/al fet que obtinga més del 50% del vot vàlid. Si cap candidat 
aconseguira aquest percentatge se celebrarà una segona volta el dia 3 
d'octubre entre els/as dos candidats/as amb major nombre de vots. 
 
 

INTERVENTORS I APODERATS 
 
Cada candidatura podrà acreditar fins a 5 dies abans de la jornada de 
votació, és a dir el dia 21 de setembre inclusivament, un màxim de dos 
militants o afiliats/as directes/as amb dret de sufragi actiu en el corresponent 
procés com apoderats/as interventors/as. 
 
Els/as apoderats/as exerciran les seues funcions participant amb veu, 
però sense vot, en qualsevol Mesa electoral, podent presentar les 
protestes o reclamacions que estimen oportunes davant les operacions 
electorals de la Mesa. Els/as interventors/as a més signen l'acta de la Mesa. 
 
Per a la seua identificació s'estendran la corresponent certificació des del 
Comité Organitzador i podran portar visibles els distintius autoritzats per 
aquest. 
 
Els/as apoderat/as votaran en la taula que estiguen censats. 
 
Els/as interventors exerceixen el seu dret a vot en la taula davant la qual 
estan acreditats, per tant, per a la seua designació serà obligatori aportar la 
seua acceptació juntament amb una còpia de l'anvers del DNI. 
 
En cas que un/a interventor/a exercisca les seues funcions en una província 
diferent a la que correspon per militància, únicament podrà votar a l'elecció del 
Secretari/a General, atés que l'àmbit d'elecció de delegats és d'àmbit provincial 
i no es correspon amb l'àmbit de la militància del/l'elector/a. 
 

ELECCIÓ DE DELEGACIONS TERRITORIALS 
 
Les eleccions de les delegacions que constitueixen el 14é Congrés Nacional es 
realitzaran mitjançant el vot individual directe i secret de els/as militants i 
afiliats/as directe/as per les agrupacions comarcals de restes, agrupacions 
municipals i de districte en llistes tancades i bloquejades. Aquesta elecció se 
celebrarà el dia 26 de setembre. 
 
 

CALENDARI 
 

Presentació de candidatures 13-15 de setembre 

Presentació de llistes completes 15-17 de setembre 
Proclamació de llistes presentades 18-19 de setembre 
Campanya d'informació 17-25 de setembre 
Jornada de votació  26 de setembre 
Proclamació delegacions 18-19 de setembre 
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COMISSIONS DE GARANTIES PROVINCIALS 
 
El procés d'elecció directa de les delegacions municipals o de districte al 14é 
Congrés Nacional serà supervisat per les Comissions Provincials d'Ètica i 
Garanties. 
 
Contra les seues decisions cabrà recurs davant la Comissió Nacional 
d'Ètica i Garanties que haurà de presentar-se dins de les 48 hores següents a 
l'adopció de l'acord. 
 
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS/AS 
 
Podran tindre la condició de candidats/as, aquells/as militants o afiliats/as 
directes/as de l'àmbit territorial corresponent que comuniquen formalment la 
seua intenció de concórrer com a cap de llista a l'elecció de delegats/as, 
mitjançant l'oportú imprés, accepten expressament les normes del procés 
d'elecció i les normes sobre mitjans materials i de finançament. 
 
El termini de presentació de candidatures a encapçalar una llista de delegació 
de l'àmbit corresponent serà del dia 13 de setembre fins a les 12 hores del 
dia 15 de setembre. 
 
Les candidatures hauran de remetre's a la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties del PSPV-PSOE a través del correu electrònic organitzacio@pspv-
psoe.es 
 
En cas que només s'haja presentat un/una únic/a candidat/a, la seua 
proposta de candidatura completa serà la que represente a l'àmbit 
corresponent, no sent necessari el procediment de votació. 
 
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A DELEGACIÓ  
 
Una vegada proclamats, els/les caps de llista de delegació Comarcal de 
restes, Municipal o de Districte al 14é Congrés Nacional tindran un termini 
de 48 hores des de la seua proclamació per a presentar una candidatura 
completa, que contindrà el mateix nombre de delegats que es trien en l'àmbit 
corresponent més un màxim de tres suplents. 
 
La llista que es presente haurà de tindre igual de representants d'homes i 
dones ordenats de manera alternativa (llesta cremallera). 
 
Els/as caps de llista hauran de fer arribar la proposta de llista a la Comissió 
Nacional d'Ètica i Garanties, a l'efecte de que comprove la correcta 
confirmació d'aquesta. 
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En el cas que la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties detecte algun 
defecte en la conformació de la candidatura, el comunicarà immediatament 
per a la seua esmena. 
 
En tot cas la proclamació provisional de candidatures per la Comissió 
Nacional d'Ètica i Garanties serà com a màxim, el dia 17 de setembre. 
Contra la proclamació de candidatures cabrà recurs davant la Comissió 
Federal d'Ètica i Garanties en un termini màxim de 24 hores. 
 
Una vegada proclamades les llistes dels àmbits Comarcals, Municipals i e 
Districte, es procedirà a la confecció dels corresponents models oficials de 
paperetes que es posaran a la disposició de tots els àmbits territorials 
corresponents per a la seua distribució per a la jornada de votació. 
 
Als diferents Congressos no podran assistir com delegats/as els/as membres 
de les respectives comissions executives, per tant, a l'efecte de confeccionar 
les llistes, és incompatible la condició de membre de la Comissió 
Executiva Nacional amb el de candidat/a a delegat/a en el 14é Congrés 
Nacional. 
 
 

CAMPANYA D'INFORMACIÓ 
 
La campanya d'informació per a l'elecció de delegats/as al 14é Congrés 
Nacional es desenvoluparà d'acord amb els principis d'austeritat, 
responsabilitat i transparència, estant en tot moment sotmesa al control del 
Comité Organitzador i la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties. 
 
Els/as candidats/as hauran de mantindre un comportament adequat als 
principis del PSPV-PSOE i, sense perjudici de la individualitat de la campanya 
de cada candidatura, tots els actes i accions de les candidatures desenvolupen 
dins de la campanya d'informació hauran de respectar i garantir uns criteris 
bàsics d'unitat d'imatge corporativa del Partit que seran establits pel Comité 
Organitzador Nacional. 
 
Les candidatures no podran accedir a dades personals de la militància o 
afiliats/as directes/as, sempre d'acord amb l'estipulat en desenvolupament de la 
legislació de Protecció de Dades de caràcter personal. 
 
Queden prohibits qualssevol procediments o mecanismes de finançament de la 
campanya d'informació per a l'elecció de delegats al 14é Congrés Nacional, 
que haurà de realitzar-se a través dels mitjans i estructures habituals del Partit. 
 
 

CENS (LLISTAT DE VOTACIÓ) 
 
L'únic cens oficial i vàlid serà l'actualitzat i verificat per la Comissió Executiva 
Federal, i autoritzat pel *DAMyC. Conformaran el cens electoral: 
 

▪ Els/as militants i afiliats/as directes/as del PSPV-PSOE. 
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Tres dies abans de la votació el *DAMyC emetrà a cada taula els llistats de 
votació vàlids per al desenvolupament d'aquesta i, si escau, de l'elecció de la 
Secretaria General de la Comissió Executiva Nacional. 
 
En aquest llistat figuraran identificats, a més de els/as militants de l'agrupació 
que és centre de votació i els/as afiliats/as directes/as. També es faran constar 
aquelles persones que per haver sol·licitat la seua participació sectorial no 
tinguen dret a participar en l'elecció de delegats territorials. 
 
En cas que es desenvolupen simultàniament les dues votacions, per a l'elecció 
de delegats únicament tenen dret a participar en l'elecció de delegats/as al 14é 
Congrés Nacional els militants i afiliats directes del PSPV-PSOE, no podent 
participar la resta de persones que figuren en aquest llistat. 
 

 
PROCEDIMENT DE VOTACIÓ 
 
La votació serà el dia 26 de setembre, d’acord amb el que s’estableix per a 
la votació en l’elecció de la Secretaria General. 
 
 

ATRIBUCIONS DELS DELEGATS 
 
En el cas que existisca només una llista aquesta serà proclamada 
automàticament com a llista de delegats/as del corresponent àmbit Comarcal, 
Municipal i de Districte al 14é Congrés Nacional, no sent necessari 
procediment de votació. 
 
En el cas que existisquen dos o més llestes, s'atribuiran els/as delegats/as 
proporcionalment al nombre de sufragis obtinguts per les candidatures, 
sempre que haja superat el 20% de vots vàlids a cada candidatura, per a 
això s'aplicaran els següents criteris: 
 

• Només s'aplicaran els criteris de repartiment en cas que el número 
de delegats/as a assignar siga de 3 o més. 

• A la llista més votada li correspondran com a mínim la meitat més 
un dels delegats/as a triar. Quan el nombre de delegats a repartir siga 
imparell, es considera la meitat més un el primer nombre enter superior 
al 50%. 

• En cas que existisquen més de dues llistes que superen el 20% dels 
vots, la resta de delegats/as es repartiran proporcionalment entre 
les llistes minoritàries, excepte quan siga un/a únic/a delegat a repartir. 
En aquest cas li correspon a llista minoritària més votada. 

• L'últim delegat s'atribueix a la resta més alta. En cas d'empat el/la 
delegat/a se atribuirà per sorteig entre les llistes empatades. 

 
La delegació resultant de la votació haurà de tindre igual representació 
d'homes i dones. Quan el número d'integrant de la llista siga imparella, la 
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presència de tots dos sexes serà el més ajustada a l'equilibri numèric. Per a 
això s'aplicaran els següents criteris: 
 

• En tot cas es garantirà ser delegat/a a les persones que hagen 
superat el 20% de vots vàlids de la candidatura. 
 

• En les llistes amb dret a representació d'un mínim de 3 delegats/as, 
successivament, de menor a major nombre de vots, l'última posició 
correspondrà al sexe amb menor representació en la delegació fins 
a aconseguir la paritat. 

 
 

APODERATS/AS DE LES CANDIDATURES 
 
Cada candidatura proclamada podrà designar fins a 5 dies abans de la jornada 
de votació, és a dir, el dia 21 de setembre inclusivament, un màxim de dos 
militants o afiliats/as directes amb dret a sufragi actiu en el corresponent procés 
com apoderats/as de la seua candidatura. 
 
Els/as apoderats/as exerciran les seues funcions participant amb veu, 
però sense vot, en qualsevol Mesa electoral, podent presentar les 
protestes o reclamacions que estimen oportunes davant les operacions 
electorals de la Mesa. Els/as apoderat/as votaran en la taula que estiguen 
censats. 
 
 

ELECCIÓ DE DELEGACIONS SECTORIALS 
 
Les organitzacions sectorials tindran reconeguda la seua pertinença, amb veu i 
vot, al 14é Congrés del PSPV-PSOE, d'acord amb el següent barem en relació 
al cens nacional: 
 

▪ Fins al 2% dels afiliats: 2 delegats/as. 

▪ Des del 2% fins al 5% dels afiliats: 3 delegats/as. 

▪ A partir del 5% dels afiliats: 4 delegats/as. 

Els seus delegats/des podran participar en l'elecció i control dels òrgans 

executius i de representació del Partit, per a això seran elegits mitjançant vot 

individual, directe i secret de les persones adscrites a cada organització 

sectorial. 

Les persones que formen part del cens hauran d'optar per l'elecció de els/as 

delegats/as sectorials, no podent participar en la lliçó de els/as delegats/as 

corresponents pel territori. 
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CENS PER A L'ELECCIÓ DE DELEGATS/AS SECTORIALS 
 
A l'efecte de complir el que es disposa en l'article 23 dels Estatuts Federals, 
s'obrirà un termini d'inscripció en el procés d'elecció de delegats/as sectorials, 
perquè aquelles persones adscrites que així ho manifesten, queden registrats 
com a electors. 
 
Aquells que vulguen participar en l'elecció de delegats/as a les organitzacions 
sectorials hauran de comunicar-ho a organitzacio@pspv-psoe.es  amb 
anterioritat al dia 11 de setembre. 
 
La participació en el procés d'elecció de delegats/as sectorials implica la 
NO participació en el procés d'elecció de delegats/as d'àmbit territorial. 
 
El termini de presentació de candidatures a encapçalar una llista de delegació 
sectorial serà del dia 13 de setembre fins a les 12 hores del dia 15 de 
setembre i haurà de realitzar-se davant la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties a través del Comité Organitzador Nacional, remetent la 
documentació al correu electrònic organitzacio@pspv-psoe.es que verificarà 
el compliment dels requisits per a poder ser candidat/a. 
 
 

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES SECTORIALS  
 
La proclamació i el règim de recursos de candidatures de delegacions 
Sectorials es desenvoluparan d'acord amb el que es preveu per a l'elecció de 
les delegacions territorials, corresponent a la Comissió Nacional d'Ètica i 
Garanties la proclamació provisional, contra la qual cabrà recurs de 
reposició, davant la pròpia Comissió en un termini de 24 hores des de la 
proclamació 
 
Contra aquesta resolució caldrà interposar recurs, en el termini de 24 hores 
des de la seua notificació, davant la Comissió Federal d'Ètica i Garanties 
que resoldrà en el termini màxim de 24 hores. 
 

 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A DELEGACIONS 
SECTORIALS 
 
Una vegada proclamats/as, els/as caps de llista de delegació sectorial al 
14é Congrés Nacional tindrà un termini de 48 hores des de la seua 
proclamació per a presentar una candidatura completa, que haurà de 
formalitzar-se davant la Comissió Nacional d'Ètica i Garanties a través del 

En el cas que resulte proclamat/a un/a únic/a candidat/a, la seua 
proposta de llista completa serà la que represente a l'Organització 
Sectorial corresponent, no sent necessari el procediment de votació. 
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Comité Organitzador d'acord amb els terminis, criteris i requisits establits per a 
les delegacions territorials. 
 
 

CAMPANYA D'INFORMACIÓ 
 
La campanya d'informació per a l'elecció de delegats/as sectorials al 14é 
Congrés Nacional es desenvolupa d'acord amb el que s'estableix per a l'elecció 
de les delegacions territorials. 
 
 

PROCEDIMENT DE VOTACIÓ 
 
El Comité Organitzador habilitarà taules de votació presencials a fi de 
facilitar l'exercici del dret a vot. 
 
Les candidatures, a més dels seus representants podran designar dos 
apoderats/as davant el Comité Organitzador per a ser presents en l'escrutini i 
formular les corresponents reclamacions a la proclamació provisional. 
 
 

ATRIBUCIONS DE DELEGATS/DES 
 
En el cas que existisca només una llista aquesta serà proclamada 
automàticament com la llista dels delegats/as del corresponent àmbit al 14é 
Congrés Nacional, no sent necessari procediment de votació. 
 
En el cas que existisquen dos o més llistes, es repartiran els/as delegats/as 
proporcionalment al nombre de sufragis obtinguts per les candidatures, d'acord 
amb els criteris establits per a les delegacions territorials. 
 
 

PROPOSTA, DEBAT I VOTACIÓ D'ESMENES PER LES 
DELEGACIONS  

 
Les agrupacions provincials o comarcals disposaran d'un màxim de 30 dies 
per a formular suggeriments a l'Ordre del dia, presentar proposicions, 
esmenes parcials o ponències alternatives sobre matèria de qualsevol 
naturalesa, sempre que obtinguen un mínim del 20% de suport en la respectiva 
Convenció precongressual. 

 
CALENDARI 

 
Remissió Ponència Marc 23 de setembre 

Celebració d'Assemblees Fins a 24 d'octubre 
Registre d'esmenes aprovades Fins a 28 d'octubre 
Convencions precongressuals 29-31 d'octubre 
Tramitació esmenes aprovades Fins a 31 d'octubre 
Remissió Memòria d'Esmenes 2 de novembre 
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ASSEMBLEES PER A LA PROPOSICIÓ, DEBAT I VOTACIÓ 
D'ESMENES 
 
Des de la remissió de la Ponència Marco fins del dia 24 d'octubre les 
agrupacions, en assemblea extraordinària convocada a aquest efecte, 
debatran les propostes realitzades pels seus militants. Es Podrà habilitar 
un termini previ per a la presentació de les mateixes a fi de facilitar l'ordenació 
del debat. 
 
Els/as esmolats/as directes/as podran enviar propostes a l'agrupació 
municipal o de districte que els corresponga, podent assistir i defensar la 
seua proposta davant l'assemblea corresponent. 
 
Les comissions executives seran les encarregades de garantir que els/as 
afiliats/as directes/as són convocats/as a les respectives assemblees. 
 
La Mesa s'encarregarà de fixar el funcionament de l'assemblea podent debatre 
i votar les esmenes una a una, o al final dels blocs de debat que s'establisquen. 
 
Totes aquelles que obtinguen el suport d'almenys 20% de l'Assemblea hauran 
de ser estudiades i debatudes en la corresponent Convenció precongressual, 
per la qual cosa hauran de ser traslladades a la Comissió Executiva Provincial 
corresponent a través dels mitjans establits com més prompte millor. 
 
 

CONVENCIONS PRECONGRESSUALS 
 

Les esmenes aprovades en les agrupacions municipals o de districte seran 
estudiades i debatudes pel conjunt de delegats/as triats/as per la militància en 
Congrés en una o diverses Convencions  Precongressuals d’àmbit 
autonòmic l'únic punt del qual de l'ordre del dia serà tractar els suggeriments, 
proposicions, esmenes o ponències alternatives presentades per les 
Agrupacions. 
 
No obstant això, podran formar part de la Convenció precongressual amb veu 
però sense vot els membres de la respectiva Comissió Executiva Provincial o 
les persones que aquesta designe a aquest efecte. 
 
Per a moderar el debat i organitzar les votacions, s'elegirà una Mesa formada 
per una Presidència, una Secretaria de Paraula i una Secretaria d'Actes. 
 
Una vegada debatudes les propostes i sotmeses a votació, s'elevaran al 14é 
Congrés Nacional, aquelles que obtinguen almenys, un 20% de vots favorables 
d'els/les delegats/des electes. 
 
 

 
 



 

24 
 

REMISSIÓ DE LA MEMÒRIA D'ESMENES 
 
Una vegada rebudes les esmenes, amb antelació a la celebració del Congrés 
Nacional es publicarà una Memòria amb totes les esmenes i proposicions 
rebudes. 
 
 

PROPOSTA, DEBAT I VOTACIÓ D'ESMENES PER LA RESTA 
DE LES DELEGACIONS 
 
La resta de les delegacions podran proposar, debatre i aprovar les seues 
esmenes a través dels procediments establerts. 
 
En tot cas les esmenes hauran de ser presentades abans del dia 2 de 
novembre. 
 
 

ORGANITZACIONS SECTORIALS 
 
Els membres de les organitzacions sectorials podran presentar esmenes 
davant el respectiu comité coordinador nacional o de les seues delegacions des 
de la publicació oficial de la ponència marc i fins al termini fixat per a la 
finalització de les assemblees, el dia 24 d'octubre. 
 
Aquelles que siguen aprovades per almenys un 20% de la corresponent 
delegació seran debatudes pel 14é Congrés Nacional. 
 
 

JSPV 
 
Joventuts Socialistes presentarà les seues esmenes en el termini establit, que 
finalitza el dia 24 d'octubre, d'acord amb el procediment establit en la seua 
pròpia normativa. 
 
 

CORRENTS D'OPINIÓ 
 
Les delegacions dels corrents d'opinió del PSPV-PSOE podran presentar les 
seues esmenes en el termini establit, que finalitza el dia 24 d'octubre. 

 

 

NOTA DE NOVETATS NORMATIVES 14é CONGRÉS NACIONAL 
PSPV-PSOE 

 
El tancament censal deixa de ser únic des del dia que se celebrarà el Comité 
Nacional que convoca el 14é Congrés Nacional PSPV-PSOE. 
 
Els tancaments dels processos territorials es fan efectius amb la celebració del 
Comité de Nacionalitat per a convocar els Congressos del seu àmbit. 
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El dia de celebració dels comités provincials que convoquen el seu congrés 
serà la data de tancament censal per a la resta dels processos (Congrés 
Provincial, comarcal, Agrupació de Gran Ciutat, Agrupacions Municipals o de 
Districte) 
 
Els/les afiliats/des directes poden participar en les primàries, en l'elecció de 
Delegats/as i en la proposta i debat d'esmenes per al 14é Congrés Nacional 
PSPV-PSOE. 
 
 

PRIMÀRIES A SECRETARI/A GENERAL 

 
Es redueix el nombre d'avals mínim necessari per a optar a la Secretaria 
General de la Comissió executiva Nacional, que passa al 2% dels avals dels 
militants i afiliats/as directes/as del PSPV-PSOE. 
 
El nombre mínim d'avals és del 3% per a les primàries provincials i del 5% per 
a la resta d'àmbits. 
 
S'estableix un màxim d'avals per a facilitar la participació, fixant el doble del 
mínim exigit. 
 
En el cas que es presenten tres o més candidats/as s'estableix el sistema de 
doble volta, és a dir, en el cas que cap/a obtinga més del 50% dels vots vàlids, 
se celebrarà una segona votació entre els/as dos candidats/as més votats/as. 
 
 

ELECCIÓ DE DELEGATS/AS TERRITORIALS 
 
Els/as delegats/as comarcals deixen de triar-se en els anomenats 
“Congresillos” i passen a ser triats/des directament pels/les militants i 
afiliats/des directes en l'àmbit comarcal. 
 
El barem de repartiment de delegats/as ve fixat en les Bases de convocatòria 
del 14é Congrés Nacional.  
 
Les candidatures es presentaran en llistes completes, tancades, bloquejades i 
cremallera, amb tres suplents. 
 
En el cas que existisca només una llista aquesta serà proclamada 
automàticament com a llista de delegats/as del corresponent àmbit Comarcal, 
Municipal i de Districte al 14é Congrés Nacional, no sent necessari procediment 
de votació. 
 
En el cas que existisquen dos o més llestes, s'atribuiran els/as delegats/as 
proporcionalment al nombre de sufragis obtinguts per les candidatures, sempre 
que haja superat el 20% de vots vàlids a cada candidatura. 
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La delegació resultant de la votació haurà de tindre igual representació 
d'homes i dones. Quan el número d'integrant de la llista siga imparella, la 
presència de tots dos sexes serà el més ajustada a l'equilibri numèric. 
 
 

ELECCIÓ DE DELEGATS SECTORIALS 
 
Els/as delegats/as de les organitzacions sectorials participen amb plens drets 
en el 14é Congrés Nacional PSPV-PSOE, podent participar amb veu i vot en 
l'examen de la gestió i en l'elecció d'òrgans nacionals.  
 
Aquells que vulguen participar en l'elecció de delegats/as a les organitzacions 
sectorials hauran de comunicar-ho a organitzacio@pspv-psoe.es amb 
anterioritat al dia 11 de setembre. 
 
La participació en el procés d'elecció de delegats/as sectorials implica la NO 
participació en el procés d'elecció de delegats/as d'àmbit territorial, per a això 
els militants que pertanguen a una organització sectorial hauran de triar la via 
de participació fent-ho constar davant el *DAMyC. 
 

AVALS 
 
Desapareix el formulari de l'aval col·lectiu, podent-se atorgar l'aval de manera 
individual únicament. 
 

COMPOSICIÓ DEL COMITÉ NACIONAL 

 
El Comité Nacional passarà a ser triat de la següent forma: 
 

▪ 1/3 en el Congrés Nacional, mitjançant vot dels delegats/as presents en 
el Congrés Nacional. 

 
▪ 1/3, a determinar en els congressos Provincials i Comarcals mitjançant 

el vot dels delegats/as presents en el congrés corresponent i seguint el 
repartiment fixat per la CEN en funció del cens. 

 
▪ 1/3 d'elecció directa per la militància convocada després de la 

celebració del 14é Congrés Nacional. Les normes aplicables seran les 
mateixes que per a l'elecció de delegats al Congrés Nacional. 

 
 

PROPOSICIÓ, DEBAT I VOTACIÓ D'ESMENES 

 
Les esmenes proposades pels corrents d'opinió seran debatudes en 
Convencions precongressuals compostes per les delegacions elegides pel vot 
directe de la militància i afiliació directa. 
 
Totes aquelles que obtinguen el suport d'almenys un 20% de l'Assemblea 
hauran de ser estudiades i debatudes en el 14é Congrés Nacional. 


