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ELECCIONS A VOCALS ELECTES DE LA JUNTA RECTORA DEL CCPAE  
 

 
Assumpte: informació de com emetre el vot per correu 

 
Amb l’objectiu de facilitar la participació dels operadors en el procés electoral per renovar la 
composició de la Junta del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), us 
informem dels terminis i tràmits per sol·licitar el vot per correu: 
 
a) TERMINIS VOT PER CORREU 
 
30 de març 2019 s’inicia 
3 de maig 2019  

el termini per sol·licitar el vot per correu. 
finalitza

30 de maig 2019 
 el termini per sol·licitar el vot per correu. 

finalitza

 

 el termini per lliurar el vot per correu a l’Oficina Comarcal a la 
que pertanyi territorialment o Serveis Territorials en el cas de comarques no tinguin Oficina 
Comarcal. 

b) TRÀMITS VOT PER CORREU 
 

1. Emplenar el model de sol·licitud de vot per correu. El podeu trobar al web ccpae.cat,  
a la secció especial creada per a les Eleccions. Les Oficines Comarcals o Serveis 
Territorials en el cas de comarques no tinguin Oficina Comarcal també en disposen.  

2. Adreçar la sol·licitud a la Junta Electoral i presentar-la davant d’aquesta o bé davant 
d’una Oficina Comarcal del DARP o Serveis Territorials en el cas de comarques no 
tinguin Oficina Comarcal 

3. La sol·licitud s’ha de presentar personalment exhibint el DNI davant el funcionari o 
membre de la Junta Electoral corresponent.  
En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi la presentació personal de la sol·licitud, 
aquesta podrà ser efectuada en nom de l’elector per una persona degudament 
autoritzada, la qual haurà d’acreditar la seva identitat i representació mitjançant 
document autenticat per notari o cònsol.  

4. L’operador/a rebrà al domicili on hagi indicat a la sol·licitud de vot per correu, el 
certificat de figurar inscrit en el cens electoral pel vot per correu. És imprescindible 
disposar d’aquest certificat per poder posteriorment incloure’l en el vot per correu

5. A partir de que hi hagi proclamació de candidatures (prevista pel 17 de maig) s’enviarà 
al seu domicili per correu ordinari la documentació següent: sobre de votació, 
paperetes, i sobre per efectuar el vot per correu. Tot i així, com els terminis són molt 
ajustats, també es farà un enviament de sobres i paperetes a les Oficines Comarcals 
o Serveis Territorials en el cas de comarques no tinguin Oficina Comarcal, per a tenir 
l’opció de votar tot i no haver rebut encara la documentació electoral al domicili.  

. 

6. Quan ja es disposi de sobres i paperetes, l’operador haurà de seguir les instruccions 
següents pel lliurament del vot: 

1) Assegurar-se que s’agafen les paperetes del subsector al que tenen dret a 
votar. Productors i/o Elaboradors (aquest últim inclou importadors i/o 
comercialitzadors) 

2) Marcar tres candidats/es de les paperetes electorals del sector corresponent  
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3) Posar la papereta dins el sobre electoral corresponent, hi ha un sobre per a 
cada subsector  

4) Posar el sobre o els sobres electorals dins del sobre de Vot per correu 
5) Insertar també en el sobre de Vot per correu el certificat de figurar inscrit en el 

cens electoral que la Junta Electoral ha fet arribar al seu domicili.  
6) Tancar el sobre de vot per correu 

 

 
 

7. Un cop tot introduït dins del sobre electoral i tancat, cal lliurar-lo a l’Oficina Comarcal o 
Serveis Territorials en el cas de comarques no tinguin oficina comarcal a la qual 
pertanyi territorialment, abans del dia 30 de maig de 2019 (inclòs) a les 15 hores. 

 
 
NOTA: Aquesta informació és un extracte de l’article 35 de l’Ordre d’11 d’octubre de 2001 amb les modificacions recollides a 
l’ordre ARP/45/2019 de 12 de març, la qual cosa no eximeix el compliment de tots els requisits allà establerts o d’altres 
informacions no contingudes en aquesta informació. 
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