
Activitat Data

Convening Referendum 6th September

* ELECTORAL ADMINISTRATION

Appointment of the members of the Electoral Commission of 

Catalonia by Parliament (ECC)

6th September

Appointment of the members of the Local Electoral 

Commissions (LEC)

9th September

Publication of the composition of the ECC and LEC in the DOGC 

(Official Gazette of the Generalitat de Catalunya)

11th September

Mandate of the Local Electoral Commissions (LEC) expires 6th October

* DIVISIÓ DE CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES

Difusió pública de la relació provisional amb el nombre, els 

límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses 

electorals

6 de setembre - 13 de setembre (dins 

d'aquest període)

Difusió pública de la relació definitiva amb el nombre, els límits 

de les seccions electorals, els seus locals i les meses electorals

21 de setembre - 30 de setembre 

(dins d'aquest període)

* FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

Sorteig dels membres de les meses electorals 8 de setembre - 13 de setembre

Notificació als membres de les meses electorals 8 de setembre - 15 de setembre

Al·legació d'excuses que impedeixin ser membre de mesa 8 de setembre - 18 de setembre

Resolució de les al·legacions per les sindicatures electorals de 

demarcació

8 de setembre - 20 de setembre

Comunicació a SED impossibilitat desenvolupar el càrrec de 

membre de mesa

18 de setembre - 1 d'octubre

Sol·licitud a SEC de la condició d'organització interessada a 

participar en el referèndum

6 de setembre - 11 de setembre

Resolució de la SEC sobre la condició d'organització interessada 

a participar en el referèndum

6 de setembre - 14 de setembre

Designació davant SEC d'un representant general de cada 

formació política amb representació al Parlament i de cada 

organització interessada

6 de setembre - 15 de setembre

Designació davant SEC de representants de demarcació pels 

representants generals

6 de setembre - 17 de setembre

Designació d'apoderats i interventors davant les SED pels 

representants de demarcació

18 de setembre - 26 de setembre

Acreditació per les SED dels apoderats i interventors 18 de setembre - 30 de setembre

* FORMACIONS POLÍTIQUES I ORGANITZACIONS INTERESSADES



* OBSERVADORS ELECTORALS INTERNACIONALS

Procés d'acreditació d'observadors electorals internacionals 

per SEC

7 de setembre - 25 de setembre

Lliurament d'informe preliminar de les missions d'observació 

electoral internacionals a SEC

1 d'octubre - 2 d'octubre

Lliurament d'informe definitiu de les missions d'observació 

electoral internacionals a SEC

Termini de 10 dies des de la publicació 

dels resultats definitius

* CAMPANYA ELECTORAL

Període de campanya electoral 15 de setembre - 29 de setembre

Prohibició difusió sondejos electorals  26 de setembre - 30 de setembre

* VOT DELS CATALANS RESIDENTS A L'EXTERIOR

Recepció pels electors residents a l'exterior de comunicació per 

sol·licitar dret de vot

6 de setembre - 13 de setembre

Data límit de recepció del vot per correu dels electors residents 

a l'exterior

1 d'octubre a les 20:00                   

(hora catalana)

* VOTACIÓ PRESENCIAL 1 d'octubre (de 9:00 a 20:00)

* ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

Escrutini general per SEC 4 d'octubre - 7 d'octubre

Publicació resultats al DOGC 5 d'octubre - 8 d'octubre


