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REGLAMENT ELECTORAL DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES 
CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES 

Article 1.- OBJECTE 

1.1. El present reglament regula, en desenvolupament dels Estatuts, el procés 
d’elecció de la Junta Directiva de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques 
Catalanes. 

 
1.2. La Junta Directiva és l’òrgan de govern que administra i representa l’Acadèmia. 
És escollida pels membres de l’Acadèmia cada quatre anys o bé, excepcionalment, i de 
forma total o parcial, segons procedeixi, quan es dóna algun dels següents supòsits: 
extinció anticipada del mandat per defunció, incapacitat, dimissió, revocació o renúncia 
d’algun dels seus membres, segons es regula en aquest Reglament.  

Article 2.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 

La Junta Directiva de l’Acadèmia es composa per un mínim de 5 i un màxim de 10 
membres, que cobriran tots els càrrecs següents: 

- Presidència;  
- Vice-presidència;  
- Tresoreria;  
- Secretaria; i,  
- un nombre de fins a 6 vocals, que representin el màxim de professions del sector 

cinematogràfic.  

Article 3.- ELEGIBILITAT  

Qualsevol Membre Numerari o d’Honor de l’Acadèmia, que sigui major d’edat i estigui 
en ple gaudi dels seus drets com a membre de l’Acadèmia, podrà ser votat/da amb opció 
a ocupar qualsevol dels càrrecs que composen la Junta Directiva. 

Article 4.- REELECCIÓ 

Els membres de la Junta Directiva elegits a través del procés electoral establert en 
aquest Reglament es designen per un mandat de quatre (4) anys. Poden ser reelegits, 
en el mateix o en diferent càrrec, però només podran exercir continuadament, com a 
membres de la Junta Directiva, un màxim de dues legislatures seguides. Transcorregut 
aquest període, no podran tornar-se a presentar, amb les mateixes condicions de 
reelecció, fins que s’hagi esgotat el mandat d’una legislatura en què governi una Junta 
de la que no formin part.  

Article 5.- CENS ELECTORAL 
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5.1. Conformen el Cens Electoral tots els membres de l’Acadèmia majors d’edat que no 
tinguin suspès el dret de vot, a cadascun dels quals correspon un vot. 

5.2. El cens té per objecte informar a tots el membres que ostentin el dret de vot de la 
seva situació i, en el seu cas, permetre’ls la correcció de les dades que hi constin, a fi de 
garantir llur dret de vot en les eleccions corresponents. 

5.3. El cens estarà a disposició dels membres de l’Acadèmia, a la seva seu, a partir del 
dia després del de la convocatòria de les eleccions, on romandrà fins al dia de les 
eleccions sota supervisió de la Junta Electoral. Igualment, la situació individual de cada 
membre li serà comunicada personalment, preferentment per correu electrònic, durant 
els primers deu (10) dies després de la convocatòria. 

5.4. Qualsevol rectificació o reclamació respecte de les dades que constin al cens s’haurà 
de formular per escrit fins al dia abans de les eleccions, resolent-se sempre amb caràcter 
immediat per la Junta Electoral i sempre abans que se celebri la votació. 

Article 6.- CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 

6.1. Correspon a la Junta Directiva fer la convocatòria de les eleccions, en una reunió 
convocada a tal fi i en la que es fixarà:  

- L’objecte i finalitat de les eleccions; 
- La convocatòria en què es fixarà la data de celebració de les eleccions, amb 

designació del lloc i de l’horari de votació, de l’hora de tancament de les urnes i 
del lloc i hora en què començarà l’escrutini; 

- El calendari de tot el procés electoral; 
- El procediment i termini de presentació de candidatures; 
- Els sistemes de vot; 
- La composició de la Junta Electoral que entrarà en funcions un cop feta la 

convocatòria. 

6.2. Les eleccions es convocaran: 

a) Amb caràcter ordinari: per transcurs del mandat de la legislatura en curs, és a 
dir, cada quatre anys, i abans de que hagi transcorregut l’últim dia de la 
legislatura; 

b) Amb caràcter extraordinari, en els següents casos: 
o Renúncia de tots els membres de la Junta: les eleccions es convocaran 

pel/per la President/a la Junta del/de la qual, en conjunt, presenta la seva 
renúncia, i juntament amb aquesta; 

o Defunció, incapacitat, dimissió, revocació o renúncia d’algun/s membre/s 
de la Junta: només en el cas que, com a conseqüència d’aquests fets, la 
Junta quedi amb un nombre inferior a 5 membres i/o quan, amb les 
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renúncies presentades, no es puguin cobrir tots els càrrecs amb què ha 
de comptar la Junta i/o, a criteri de la Junta, no se’n pugui garantir el bon 
funcionament, es convocaran eleccions que es podran limitar a suplir els 
membres que hagin renunciat. La convocatòria es farà en la reunió de 
Junta immediatament posterior a la constatació d’aquest fet. 

 
6.3. La convocatòria electoral es traslladarà, completa, a tots els membres de 
l’Acadèmia, dins dels cinc (5) dies naturals següents a la presa de l’acord de 
convocatòria.  

Article 7.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

7.1. Un cop convocades les eleccions, els membres de l’Acadèmia que siguin elegibles 
podran presentar-hi les seves candidatures.  

7.2. Les candidatures que es presentin hauran de cobrir, en llistes tancades, tots els 
càrrecs vacants pels quals es convoquin les eleccions: 

- En el cas de renovació total de la Junta, les candidatures estaran integrades per 
Membres Numeraris i Membres d’Honor indicant, per a cadascun d’ells, el 
càrrec al qual es presenten: Presidència, Vice-presidència, Tresoreria, 
Secretaria, i un nombre de fins a 6 vocals, preferentment que representin el 
màxim de professions del sector cinematogràfic. La representació de cada 
candidatura serà assumida per la persona proposada per al càrrec de 
President/a.  

- En el cas de renovació parcial de la Junta, es podran presentar candidatures 
individuals, o bé conjuntes en nombre suficient per a cobrir les vacants, 
integrades per Membres Numeraris i Membres d’Honor que indicaran, per a 
cadascun d’ells, el càrrec al qual es presenten. 

7.2. Les candidatures així constituïdes hauran de presentar-se en llistes firmades per tots 
els candidats, adreçades a la Junta Electoral, a la seu de l’Acadèmia, en el termini de 15 
dies naturals a comptar des del dia en que s’hagi adoptat l’acord de convocatòria 
d’eleccions.  

7.3. Proclamació de candidatures: Tancat el període de presentació de candidatures, la 
Junta Electoral disposarà d’un màxim de dos dies naturals per a la validació de les 
candidatures i la seva proclamació. Només es proclamaran les candidatures que 
compleixin amb els requisits establerts en aquest Reglament.  

7.4. Les candidatures proclamades tindran dret a obtenir una còpia de la llista dels 
membres de l’entitat, amb els seus domicilis i adreces de correu electrònic només en el 
cas que l’Acadèmia compti amb l’autorització expressa dels membres per a aquesta 
finalitat concreta; no obstant, la comunicació de programes electorals es farà 
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preferentment per mitjà dels serveis administratius de l’Acadèmia a fi de garantir que 
arriben a la totalitat dels seus membres en condicions d’igualtat. 

Article 8-. REMISSIÓ ALS MEMBRES DE L’ACADÈMIA 

Una vegada proclamades les candidatures, l’Acadèmia, sota la supervisió de la Junta 
Electoral, i a través dels seus serveis administratius, remetrà a tots els seus membres, 
amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data fixada per celebrar les 
eleccions, una relació detallada i completa de totes les candidatures presentades i dels 
propòsits que les animen.  

Article 9-. DE LA JUNTA ELECTORAL 

9.1. Correspon a la Junta Electoral presidir el procés electoral des del moment de la 
convocatòria de les eleccions i fins a la finalització del procés electoral, resolent totes 
les incidències i reclamacions relatives a aquest. 

9.2. La Junta Electoral estarà composta per cinc Vocals escollits per la Junta Directiva 
d’entre els Acadèmics Numeraris o d’Honor que no es presentin a les eleccions. Per tant, 
la condició de membre de la Junta Electoral és incompatible amb la de formar part de 
qualsevol de les candidatures.  

9.3. La Junta Directiva designarà igualment cinc Suplents per a cobrir les baixes de Vocals 
inicialment elegits que puguin renunciar per causa justificada. 

9.4. La Junta Electoral escull, d’entre els seus Vocals, un/a President/a, un/a 
vicepresident/a i un Secretari/ Secretària. Al/ A la vicepresident/a li correspon assumir 
les funcions del/ de la President/a en cas d’absència o incapacitat. 

9.5. Són funcions de la Junta Electoral: 

a) Proclamar les candidatures que compleixin els requisits i motivar les exclusions. 
b) Desenvolupar i interpretar les normes estatutàries i reglamentàries sobre les 

eleccions als càrrecs de la Junta de Govern; 
c) Custodiar les llistes del Cens electoral, que li seran lliurades pel/per la Secretari/ 

Secretària de la Junta; 
d) Resoldre les reclamacions que es formulin respecte del cens, de qualsevol 

candidatura o per part de qualsevol candidat/a; 
e) Constituir-se en Mesa Electoral i realitzar i supervisar l’escrutini el dia de les 

eleccions; 
f) Proclamar els resultats electorals. 

Article 10-. CAMPANYA ELECTORAL 
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10.1. La Campanya electoral és el període de temps previ a la votació que permet a les 
candidatures demanar el vot als membres de l’Acadèmia per mitjà dels actes i 
comunicacions que consideri oportuns. 

10.2. La Campanya començarà, un cop proclamades les candidatures i fins a dos dies 
abans de les eleccions, deixant com a dia de reflexió tot el dia previ a les eleccions, en 
les seves 24 hores, jornada en què queda prohibit demanar el vot per a una determinada 
candidatura, dur a terme actes de Campanya o fer qualsevol tipus de manifestació que 
influenciï el sentit del vot.  

10.3. Cada candidatura podrà disposar durant la Campanya, una sola vegada, de la sala 
d’actes de la Seu (l’Espai Nunes) i/o qualsevol altre espai que la Junta Electoral consideri 
adient i estigui a disposició de l’Acadèmia, per a fer un acte de campanya i exposar, als 
membres que vulguin assistir-hi, els motius i ànims que l’han portat a proclamar-se.   

Article 11-. JORNADA ELECTORAL 

11.1. El dia assenyalat per a la votació, la Junta Electoral es constituirà aleshores en 
funcions de Mesa Electoral, per presidir el procés de votació al local assenyalat a la 
convocatòria durant tota la jornada electoral i, conclosa aquesta, per a procedir a 
l’escrutini de la votació.  

11.2. Cada candidatura pot designar un/a interventor/a per a supervisar el procés 
electoral. 

11.3. Mentre duri la jornada electoral, tots els membres de l’Acadèmia podran anar 
accedint al lloc de celebració d’aquesta per a emetre el seu vot, de conformitat amb 
l’establert en aquest reglament.   

11.4. A l’hora prevista per a la conclusió de la jornada electoral, el/la President/a de la 
Mesa ordenarà el tancament de les portes del local en què es celebrin les eleccions. A 
partir d’aquell moment, no es permetrà l’entrada de ningú més a la sala, però tots els 
membres de l’Acadèmia que siguin dins i encara no hagin dipositat llur vot, podran fer-
ho.  

11.5. Dipositat el darrer vot, es tancaran les urnes i començarà l’escrutini. 

11.6. Conclòs l’escrutini, signaran l’acta que reculli les votacions: el/la President/a i 
Secretari/ Secretària de la Junta sortint, el/la President/a i Secretari/ Secretària de la 
Mesa Electoral, el/la President/a i el/la Secretari/ Secretària de la Junta entrant. 

Article 12-. EXERCICI DEL DRET DE VOT  

12.1. Els membres de l’Acadèmia podran exercir el seu dret a vot personalment, per 
correu postal o per correu electrònic, si aquesta última via pot habilitar-se amb 
suficients garanties.  
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12.2. L’exercici del dret de vot és personal, secret, lliure i directe. No s’admet el vot per 
delegació. 

12.3. Una vegada constituïda la Mesa Electoral, s’iniciarà la votació a l’hora assenyalada.  

12.4. A disposició dels electors hi haurà sempre tantes paperetes impreses com 
candidatures, on hi figuraran els noms dels integrants de cada una de les candidatures; 
a més a més hi haurà en tot moment paperetes en blanc i sobres de votació. 

12.5. Els votants presencials acreditaran la seva identitat a la mesa de votació, 
mitjançant document oficial (DNI, NIE, passaport). La mesa de votació comprovarà la 
seva identitat, la seva inclusió al cens i, verificat, introduirà la papereta de vot en l’urna 
de votació.  

Article 13-. VOT PER CORREU 

13.1. El/La membre de l’Acadèmia que vulgui exercir el seu vot per correu haurà de 
sol·licitar-ho personalment a l’Acadèmia, per mitjà que permeti garantir la seva 
identitat, fins a quinze (15) dies naturals abans del dia de les eleccions.  

13.2. La Junta electoral, recolzant-se en els serveis administratius de l’Acadèmia, 
trametrà a qui ho hagi sol·licitat, prèvia verificació de la seva inclusió en el cens, la 
documentació necessària per a emetre el vot per correu. Aquesta tramesa es podrà fer 
en mà a la seu de l’Acadèmia o bé per correu certificat amb acusament de recepció) i 
inclourà: 

- Certificació d’inscripció al cens electoral; 
- Una papereta de cadascuna de les candidatures proclamades i una en blanc; 
- Un sobre petit amb el text “Sobre per al vot”; 
- Un sobre gran amb el text “Sobre per a la documentació electoral”. 

13.3. El vot per correu s’exercirà de la següent forma:  

a) El/La votant introduirà la papereta de vot de la seva elecció dins del “Sobre per 
al vot”; 

b) El/La votant introduirà dins del “Sobre per a la documentació electoral”, la 
següent documentació: 

i. El “Sobre per al vot”; 
ii. La Certificació d’inscripció al cens electoral; 
iii. Fotocòpia per les dues cares del DNI, NIE o passaport. 

c) El/La votant tancarà el “Sobre per a la documentació electoral” i, en el seu anvers 
hi escriurà, a mà, les dades següents: el seu nom i cognom (tal i com apareixen 
al cens) i la seva signatura. 
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13.4. El “Sobre per a la documentació electoral” s’introduirà dins d’un tercer sobre que 
s’adreçarà a la seu de l’Acadèmia a l’atenció de la Junta Electoral, per correu postal 
certificat amb la menció “Votació per a les eleccions del dia ....”. 

13.5. Els vots així rebuts s’introduiran en una urna específica conservada a l’Acadèmia, 
sota supervisió de la Junta Electoral, fins al dia de les eleccions, en què serà transportada 
al lloc de celebració de les eleccions per a la seva obertura per la Mesa Electoral.  

Article 14-. VOT ELECTRÒNIC 

La Junta Directiva, en el moment de la convocatòria de les eleccions, podrà establir que 
les votacions puguin fer-se per mitjans electrònics o telemàtics, sempre i quan aquests 
ofereixin garantia d’acreditació de la personalitat del votant, la inalterabilitat del 
contingut del missatge, i el caràcter personal, indelegable, lliure i secret del vot. 

Article 15-. ESCRUTINI 

15.1. Una vegada hagi conclòs la votació i s’hagin tancat les urnes, abans de començar 
l’escrutini, la Mesa electoral obrirà l’urna dels vots per correu, n’extraurà els sobres i 
tornarà a tancar l’urna que haurà quedat buida. Acte seguit, verificarà que els sobres 
compleixen amb els requisits establerts en aquest reglament, atès que només es 
computaran els vots per correu que compleixin els requisits establerts: Per a això, la 
Mesa electoral obrirà cada sobre rebut, verificarà la firma del “Sobre de documentació 
electoral”, l’obrirà, en comprovarà el contingut i consultarà en la llista dels votants si 
el/la remitent ha votat personalment. Cas que així sigui, s’anul·larà el vot per correu, 
atès que el vot presencial anul·la l’emès per correu. Cas que es confirmi que no ha votat, 
s’introduirà el “Sobre del vot” a l’urna corresponent. Cas que s’observi una duplicitat de 
vots (dos “Sobres del vot”), s’anul·laran tots dos i el vot es computarà nul. 

15.2. Igualment, i si n’hi hagués hagut, la Mesa computarà els vots electrònics que 
constin i que hagin estat vàlidament emesos. El vot presencial anul·larà el vot per correu 
electrònic, de manera que el sistema que s’adopti per a dur a terme aquest haurà de 
permetre discriminar votants i només comptabilitzar el vot d’aquells que no hagin votat 
presencialment. 

15.3. Acte seguit es procedirà a l’escrutini obrint-se tots els sobres de votació i llegint en 
veu alta el contingut de la papereta. La Mesa Electoral farà el recompte de vots distingint 
entre els vots per a cada candidatura, els vots en blanc i els nuls. Tots els vots escrutats 
es conservaran degudament. 

15.4. Seran nuls els sufragis emesos en model diferent de l’oficial o que tinguin 
alteracions que impedeixin o dificultin conèixer amb claredat el sentit de l’elecció 
efectuada pel votant.  
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15.5. Es proclamarà guanyadora la candidatura que obtingui més vots, exclosos els vots 
en blanc i els nuls. 

15.6. Una vegada hagi conclòs l’escrutini, La Junta Electoral proclamarà el resultat i 
aixecarà acta del desenvolupament de la votació amb les incidències o reclamacions 
formulades i resolucions adoptades per la Junta respecte a aquestes, número total 
d’electors, de sufragis emesos, de vots vàlids, nuls i en blanc, i el resultat final de la 
elecció per a cada una de les candidatures. L’Acta serà subscrita per un/a membre de 
cada candidatura o el/la seu/seva representant o interventor/a, els membres de la Junta 
Electoral.  

15.6. En cas d’empat entre dues o més candidatures, es resoldrà en una nova votació a 
celebrar quinze dies després i si persistís aquest empat, es convocarà una Assemblea 
Extraordinària que resoldrà l’empat. 

15.7. El resultat de les eleccions serà certificat pel/per la Secretari/Secretària amb el vist-
i-plau del/ de la President/a de la Junta Electoral, fent-hi constar, a més a més, el 
cessament de l’anterior Junta, actuant fins aleshores com a Junta en funcions, i 
l’acceptació de càrrecs de la nova Junta. Els membres elegits entren en funcions després 
d’haver acceptat el seu càrrec. 

15.8 L’elecció i acceptació de la nova Junta es comunicarà al Registre d’Associacions, per 
a la seva inscripció. 

Article 16-. RECLAMACIONS EN MATÈRIA ELECTORAL 

Correspon a la Junta Electoral resoldre les controvèrsies i incidències del procés electoral 
en un termini de dos dies després de la data de les eleccions, entenent-se desestimada 
la reclamació si en un termini de cinc dies no s’ha notificat resolució expressa. Conclosos 
aquests períodes, es donarà per tancat el procés electoral. 


