Annex 3. Règim disciplinari
Article 1: Infraccions al Reglament
1. Disposició general. Tota infracció de les normes obligatòries establertes en el
present Reglament que no constitueixi delicte podrà ser sancionada pel Comitè
Electoral competent.
Article 2: Garantia de procediment i graduació de les sancions
1. En cap cas es podrà imposar una sanció sense que s’hagi tramitat el necessari
procediment.
2. El procediment sancionador ha de garantir al presumpte responsable els següents DRETS:













A ser notificat/da dels fets objecte de la presumpta infracció.
A ser notificat/da de les infraccions que els fets imputats puguin constituir.
A ser notificat/da de les sancions que se li poguessin imposar.
A ser notificat de la identitat de l’Òrgan competent per imposar la sanció.
L’Òrgan instructor podrà adoptar mesures de caràcter provisional, mitjançant
acord motivat, que assegurin l’eficàcia de la resolució definitiva que es pugui
dictar.
El procediment sancionador respectarà la presumpció de no existència de
responsabilitat mentre no es demostri el contrari.
Es practicarà o s’admetrà una proposta del/la presumpte responsable quan
totes les proves siguin les adequades per la determinació de fets i possibles
responsabilitats.
La resolució que resolgui aquests tipus de procediment ha de ser motivada i
resoldrà totes les qüestions plantejades.
L’exercici del PROCEDIMENT sancionador vindrà informat i es vincularà als
principis d’irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.
Les sancions eventualment imposades estaran graduades en virtut de
l’esmentat principi de proporcionalitat en greus i molt greus.

Article 3: Infraccions
1. Infraccions greus.


No estendre les actes, certificacions, notificacions i altres documents electorals en la forma i moments previstos en aquest Reglament.
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Suscitar, sense escrit motivat, dubtes sobre la identitat d’una persona o l’ entitat dels seus drets.
Negar, dificultar o retardar indegudament l’administració, curs o resolució de
les protestes o reclamacions de les persones que reglamentàriament estiguin
legitimades per a fer-les.
Causar, en l’exercici de les seves competències, un manifest perjudici a un
candidat/a.
Alterar sense autorització les dates, hores o llocs en què s’hagi de tenir qualsevol activitat electoral, fins i tot de caràcter preparatori, o anunciar la seva
celebració de forma que pugui induir un error en ometre o anotar de manera
que indueixi a error sobre la seva autenticitat els noms dels votants en qualsevol acte electoral.













Efectuar una proclamació indeguda de candidats/es.
Faltar a la veritat en manifestacions que hagin de realitzar-se en algun dels
actes electorals que preveu aquest Reglament.
Tenir coneixement que algú ha votat dues o més vegades o ho ha fet sense
respectar el Reglament i no formular la corresponent protesta i/o denúncia.
Imprimir o confeccionar paperetes electorals amb infracció de les normes establertes pel Comitè Electoral.
Incomplir les obligacions relatives a donar comptes al Comitè Electoral sobre
qualsevol tipus d’assumpte que pugui fixar-se en matèria de despeses electorals.
Cometre qualsevol altra falsedat en matèria electoral, anàloga a les anteriors.
Realitzar actes de propaganda una vegada finalitzat el termini de la campanya electoral.
Infringir les normes que feu explícites el Comitè Electoral en matèria de propaganda electoral, així com les normes relatives a reunions i altres actes públics previstos, de caràcter electoral, en aquest Reglament.
Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, sortida o permanència dels i
les electors/es, candidats/es, als llocs on es realitzin actes del procediment
electoral.

2. Infraccions molt greus.


Incomplir les normes Reglamentàries per la presentació de candidats/ es i la
seva presentació al públic.
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Incomplir les normes establertes per Reglament en el paràgraf sobre la constitució del Comitè Electoral i les meses electorals, així com pel ja siguin votacions, acords i/o escrutinis que s’hagin de realitzar.
Suspendre, sense causa justificada, qualsevol acte electoral.
Incomplir els tràmits establerts sobre el vot presencial a la mesa electoral.
Canviar, amagar o alterar, de qualsevol manera, el sobre o papereta electoral
que l’elector/a lliuri en exercir el seu dret de vot.
Realitzar amb inexactitud el recompte d’electors/es en actes referents a la
formació o rectificació dels/les participants o en les operacions de votació i
escrutini.
Consentir, podent evitar-ho, que algú voti dues o més vegades o ho faci sense atendre el Reglament.
Utilitzar paperetes electorals falses, cometent infracció de les normes establertes al Reglament.
Votar dues o més vegades en una mateixa votació o votar sense tenir possibilitat per fer-ho.
Sol·licitar, directament o indirectament, el vot d’algun elector/a, o induir a
l’abstenció per mitjà de recompenses, remuneracions o promeses.
Pressionar amb violència o intimidació els electors en el seu dret de vot, i/o
fer-lo exercir contra la seva voluntat i/o descobrir el secret de vot.

Article 4: De les mesures cautelars.
Les mesures cautelars que poden ser adoptades pel Comitè Electoral com a Comissió de garanties:
1. Si es tracta de la presumpta comissió d’infracció greu:
Suspensió cautelar de la intervenció del presumpte infractor en el procés electoral
durant un termini no inferior a 3 dies ni superior a 7 dies naturals.
2. Si es tracta de la presumpta comissió d’una infracció molt greu:
Suspensió cautelar de la intervenció del presumpte infractor en el procés electoral
durant un termini no inferior a 5 dies ni superior a 7 dies naturals.
3. Si es tracta de la presumpta comissió d’una infracció molt greu per part d’un
membre del Comitè Electoral:
Suspensió cautelar de la intervenció del presumpte infractor en el procés electoral.
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Article 5: Sancions.
1. La comissió d’una infracció greu per part d’una persona comporta la sanció
d’expulsió del procés electoral durant un període determinat.
2. La comissió d’una infracció molt greu per part d’una persona, comporta la sanció
d’expulsió de la mateixa del procés electoral en la seva totalitat.
Article 6: Dret a un procediment amb les degudes garanties
1. El procediment sobre com es tramitarà i resoldrà la imposició possible de la sanció d’un presumpte infractor/a d’aquest Reglament, com a conseqüència d’una denúncia presentada per algun/a intervinent legitimat/a en el procés electoral, es regirà en forma de terminis i pel procediment previst en el Reial Decret 1398/1993,
de 4 d’agost, publicat al BOE de 9 d’agost de 1993 pel qual s’aprova el Reglament
del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora. Sempre en tot allò que
no contradigui el que preveu aquest Reglament.
2. El Comitè Electoral actuarà com a òrgan instructor.
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