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Disposicions

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Pl. d’Alfons XII, 7, 4t 2a
43500 Tortosa

Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran
C. Paradís, 7
25620 Tremp

Serveis Territorials a la Catalunya Central
C. de la Llotja, s/n
08500 Vic

ANNEX 2

Calendari de les eleccions a la Junta Rectora del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica

Dia D: data de publicació de la convocatòria d’eleccions al DOGC i s’inicia el 
termini per sol·licitar el vot per correu.

Dia D+3: constitució de la Junta Electoral.
Dia D+5: s’inicia el termini d’exposició del cens durant un mes a les oficines 

comarcals del DAR i del seu període de reclamacions.
Dia D+30: s’inicia el termini de deu dies naturals de presentació de candidatures 

davant la Junta Electoral.
Dia D+35: finalitza el període d’exposició pública del cens i de formulació de 

reclamacions al mateix, i també per presentar les sol·licituds de vot per correu.
Dia D+35+2: finalitza el termini per resoldre les reclamacions sobre inclusió o 

exclusió en el cens.
Dia D+35+2+2: la Junta Electoral aprova el cens definitiu i n’ordena l’exposició 

a les oficines comarcals.
Dia D+30+10: finalitza el termini de presentació de candidatures.
Dia D+30+10+3: proclamació de les candidatures per la Junta Electoral i s’inicia 

el termini per acreditar les persones interventores de les candidatures.
Dia D+30+10+3+2: finalitza termini de presentació de recursos contra la no 

proclamació de candidats davant la Junta Electoral.
Dia D+30+10+3+2+2: finalitza el termini perquè la Junta Electoral resolgui els 

recursos presentats contra la no proclamació de candidatures.
Dia D+49: inici de la campanya electoral a les 0 hores.
Dia D+50: finalitza termini per a designar les persones interventores.
Dia D+55: finalitza el termini per lliurar el vot per correu a les oficines comarcals 

i el termini per emetre certificació acreditativa de persona interventora.
Dia D+49+9: a les 24 hores finalitza el període de la campanya electoral.
Dia D+59: jornada de reflexió.
Dia D+60: dia de les votacions i de l’escrutini de cada mesa.
Dia D+60+3: recompte definitiu per la Junta Electoral i proclamació d’electes 

per part de la Junta Electoral.
Dia D+60+3+3: finalització del termini per presentar recursos contra l’acte de 

proclamació d’electes davant la Junta Electoral.
Dia D+60+3+3+3: resolució del recurs contra l’acta de proclamació d’electes de 

la Junta Electoral, susceptible de recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca.

Dia D+60+20: constitució de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica si no hi ha recurs contra la proclamació, o bé dia D+60n+40n si 
hi ha hagut recurs d’alçada contra la resolució de proclamació d’electes de la Junta 
Electoral davant el conseller.
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