
 
 

REGLAMENT PER A L’ELABORACIÓ DE CANDIDATURES 
AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS D’EUPV MITJANÇANT EL PROCÉS 

DE PRIMÀRIES OBERTES 

 

Article 1. Objecte. 

1. El present Reglament té com a objecte regular el procés de designació 
de les persones candidates per a les eleccions autonòmiques i 
municipals que es realitzarà pel sistema de primàries obertes a 
afiliats/ades i simpatitzants. 
 

2. Al procés de primàries obertes a nivell municipal, en aquells municipis 
que decidisquen realitzar-les, no serà d’obligat compliment les dates i 
terminis contemplats a l’articulat, podent-se convocar, en el seu cas, 
en altres dates atenent a la realitat i context de cada municipi, tenint 
en compte que les candidates i candidats a l’alcaldia de cada municipi 
seran estar proclamats/ades com a màxim el 6 de febrer de 2023. 

 
 

3. El resultat d’aquesta consulta serà ratificat pel Consell Polític Nacional 
(CPN) per a donar compliment de l’estipulat als Estatuts d’EUPV. 

 

Article 2. Sufragi passiu i sistema d’elecció. 

1. Sufragi passiu. Serà elegible qualsevol persona que, reunint la 
condició d’elector, reunisca els requisits establits per a ser candidat/a 
pels Estatuts d’IU (article 18B, punts 4 i 5; article 18 apartat E, punt 9; 
article 31A punt 1, apartat e i l’article 78) i pels Estatuts d’EUPV (article 
10 punt 10). 
 

2. Sistema d’elecció. Com a recomanació es podran presentar 
candidatures que cobriran els deus primers llocs o un mínim del 15% i 
un màxim del 100% dels llocs a cobrir, i el candidat/a a la Presidència 
de la Generalitat, seguint els criteris establits als Estatuts d’EUPV. 

 

Article 3. Calendari. 

El procés s’articularà a les següents fases: 

1. Aprovació del Reglament pel Consell Polític Nacional (CPN) a la seua 
reunió del 17 de setembre de 2022, quedant aprovat en aquesta data 
el cens provisional de militants i simpatitzants. 
 



 
 

2. Període d’exposició del cens, correccions del 19 de setembre al 24 
d’octubre. 

 
 

3. Fins al 29 d’octubre els col·lectius locals tenen de termini per a poder 
enviar propostes de candidates i candidats per a les eleccions 
autonòmiques. 
 

4. El termini per a la resolució d’incidències i reclamacions al cens serà 
del 25 al 26 d’octubre. 

 
 

5. El tancament definitiu del cens s’estableix el dia 27 d’octubre, després 
de la resolució de possibles incidències i reclamacions que s'hagen 
pogut produir. 
 

6. Aprovació a la reunió del CPN del 17 de setembre de la composició de 
la Junta Electoral (JE) d’EUPV per a supervisar els processos i atendre 
les possibles reclamacions. 

 
 

7. El termini per a la presentació de candidatures a Les Corts i 
Presidència de la Generalitat serà del 19 de setembre al 3 de 
novembre, sent el mateix termini el de presentación de la recollida 
d’avals. Si es presentara més d’una candidatura s’omplirà el termini en 
48 hores per a donar l’opció d’una candidatura única. 
 

8. La proclamació definitiva de les candidatures autonòmiques per part 
de la JE d'EUPV es realitzarà el 4 de novembre i, en el cas que es 
presente més d'una candidatura es realitzarà el 6 de novembre.  

 
 

9. La campanya d’informació de les diverses candidatures presentades 
es desenvoluparan del 8 al 18 de novembre. 
 

10. Durant el termini, del 21 de novembre al 25 de novembre, es 
desenvoluparà la votació online de les candidatures autonòmiques, i 
municipals en el seu cas, i per a la ratificació o no de l'acord de coalició 
per a les eleccions autonòmiques. 

 
 

11. El dia 27 de novembre es realitzaran les votacions presencials de les 
candidatures autonòmiques, i municipals en el seu cas, i per a la 
ratificació o no de l'acord de coalició per a les eleccions autonòmiques. 
 

12. En el cas de no estar signat l’acord en la data indicada, es convocarà 
en una altra data per a la votació. 



 
 

 
 

13. El termini perquè la JE resolga les possibles reclamacions i 
impugnacions serà del 28 al 29 de novembre. 
 

14. La JE proclamarà els resultats definitius de les primàries el 30 de 
novembre. 

 

Article 4. El cens electoral 

1. Estarà compost per l'afiliació d'EUPV i els seus simpatitzants que 
consten en la UAR a la data de tancament del cens el dia de l'aprovació 
del Reglament (aquells que hagen confirmat el seu interés a participar 
en les primàries per a les Eleccions Autonòmiques del País València 
del 2023 mitjançant el formulari corresponent). 
 

2. El termini de consulta i reclamacions al mateix s’estableix des de 
l’aprovació del present reglament pel CPN i es tancarà el 24 d’octubre 
per al procés autonòmic. 

 

3. El termini de resolució d’impugnacions i incidències comprendrà els 
diez 25 i 26 d’octubre. 

 
 

4. El cens definitiu quedarà establit el 27 d'octubre, després de la 
resolució de possibles incidències i reclamacions que s'hagen pogut 
produir. 
 

5. Militants/es. Tindran dret a participar en la consulta els i les 
afiliats/ades que es troben en situació d’Actiu en qualsevol dels seus 
estats (Actiu corrent, actiu deutor i actiu pendent). 

 

6. Simpatitzants. Tindran dret a participar en la consulta aquelles 
persones que es troben inscrites i que hagen ratificat la seua voluntat 
de participar en aquests processos (aquells que hagen confirmat el 
seu interés a participar en les primàries per a les Eleccions 
Autonòmiques del País València del 2023 mitjançant el formulari 
corresponent). 

 
 

7. Les Assemblees Locals / Consells Polítics Locals i l’àrea d’organització 
d’EUPV seran els responsables de canalitzar la participació de les 
simpatitzants, garantint la seua inscripció a la UAR i participació. 



 
 

 

Article 5. La Junta Electoral d’EUPV. 

1. La Junta Electoral d’EUPV (JE), té com a finalitat garantir els termes 
dels Estatuts i d'aquest reglamente, el correcte desenvolupament del 
procediment, el compliment de la normativa aplicable, la transparència 
i objectivitat del procés i el respecte al principi d’igualtat. 
 

2. La JE estarà integrada per 3 membres. La seua composició haurà de 
ser aprovada pel CPN, així com un company o companya per 
cadascuna de les candidatures, amb veu i sense vot. 

 
 

3. Aquesta comissió, serà l’encarregada de garantir la custodia i 
confidencialitat dels avals en qualsevol dels formats habilitats al efecte. 
Els representants de les candidatures tindran accés a la informació 
sobre els avals a la seua candidatura. Conclòs el termini de 
presentació de les candidatures es procedirà a la verificació dels avals 
rebuts i al seu recompte. 

 

Article 6. El procés d’organització de primàries. 

A l'efecte de desplegar i coordinar el dispositiu tècnic i logístic per al procés 
d'elecció, l'Àrea Interna d'EUPV, sota la supervisió de la JE, serà l'encarregada 
de garantir la determinació dels col·legis electorals, l'elaboració i remissió als 
col·legis electorals de les paperetes que hauran de garantir en tot cas el secret 
del vot en el cas de la votació presencial. Es garantirà la remissió als col·legis 
electorals de la relació d'electors que corresponguen a cadascun d'ells i la 
recepció i custòdia de les actes d'escrutini del conjunt dels col·legis electorals, 
així com del vot telemàtic. En el cas del vot en línia es garantirà la gestió del cens 
electoral d'acord amb les normes de la UAR i d'aquest reglament. 

 

Article 7. Procés de presentació de precandidatures i candidatures. 

1. Aquelles candidatures que vagen concorre al procés de recollida d’avals 
deuran comunicar-lo per escrit a la JE al correu d’Organització 
(organitzacio@eupv.org), indicant: 
 

- El seu compromís de respecte al programa electoral i de suport a 
la candidatura que obtinga la designació. 
 

- La seua acceptació de les normes que regulen el procés al qual 
concorren. 



 
 

 
 

- La candidatura que proposen, composta segons els criteris 
establits en l'article 78 dels estatuts d'IU i en els articles 50 i 51 
d'EUPV (entre altres aspectes: La candidatura serà paritària i 
cremallera com a acord de mínims, podent compondre la mateixa 
una proporció major de representació de dones com a acció 
positiva en favor d'una major participació política i tendirà a 
incloure, com a mínim, a un 20% de joves menors de 31 anys. 
Aquest percentatge s'haurà de complir en trams de cinc). 
 

- La persona que represente davant la JE a la candidatura. 
 

 

- Les candidatures hauran de comptar amb l'aval d'almenys un 2% 
dels i les afiliades en situació AC en data d'aprovació del present 
reglament pel CPN. 
 

- La UAR certificarà, quan es tanque el cens de manera definitiva, a 
la JE el número d'AC per a poder fixar el nombre d'avals 
necessaris. 

 

Article 8. Avals als i les precandidates. 

1. El termini establit per a la recollida d’avals serà del 19 de septiembre al 3 
de novembre. 
 

2. Els avals podran ser otorgats i presentats a través de qualsevol dels 
següents Mitjans: 
 
 

- Presencialment en paper, a un/a representant de candidatura o 
davant la JE, utilitzant un document que incloga: nom de la 
candidatura i nom i cognoms, DNI i assemblea de base a la qual 
pertany cada persona que avala a aquesta candidatura.  
 

- Telemàticament, per correu electrònic a organitzacio@eupv.org, 
utilitzant un document que incloga: nom de la candidatura i nom i 
cognoms, DNI i assemblea de base a la qual pertany cada persona 
que avala a aquesta candidatura.  

3. En ningún cas es reconoguerà com a mitjà vàlid per la persentació o 
atorgament d’avals la mera remissió d’un correu electrònic manifestant el 
suport a la candidatura. 
 



 
 

4. Els avals atorgats, podran ser registrats de manera progressiva a través 
del mecanisme informàtic establit que la JE pose a disposició. 
 
 

5. Els i les integrants del Cens no podran avalar a més d’una candidatura. 
 

6. El cens a efectes de la recollida d’avals será el de la UAR fins a la misma 
data de finalització de aquest procés. Podran avalar les candidatures, 
aquelles afiliades i afilitas que esten en situación d’actius corrents en la 
UAR. 

 

Article 9. Presentació dels avals i procés de verificació. 

1. La JE organitzarà i dirigirà el desenvolupament del procés de verificació. 
 

2. La JE estendrà una acta en la qual es reflectirà les seues actuacions i en 
tot cas els següents aspectes: 
 
 

- Precandidatures comunicades. 
- Precandidatures que formalitzen la presentació de la seua 

candidatura en el termini establit. 
- Precandidatures que obtenen el nombre mínim d’avals, expressant 

exclusivament si s’obté el percentatge exigit. 
- Candidatures que no obtenen el nombre mínim d’avals. 
- Avals anul·lats a cadascuna de les candidatures pel doble registre. 
- Avals impugnats i l’acord respecte a la impugnació que ha adoptat 

la JE. 
 

3. L’acta serà signada pels membres de la JE, inclosos els representants 
acreditats davant aquest òrgan per les precandidatures per al procés de 
verificació i recompte d’avals. 
 

4. A efectes d’un eventual recurs, la JE custodiarà els registres dels avals 
presentats, els avals que hagen sigut objecte d’impugnació, els avals que 
hagen sigut anul·lats i els avals que no hagen sigut registrats. 
 
 

5. La resta dels avals que s’hagen registrat i comptabilitzat, sense cap 
incidència, seran destruïts al concloure l’acte de verificació i recompte. 

 

Article 10. Les paperetes electorals. 

- Cada candidatura serà identificada amb una denominació. 
 



 
 

- Hi haurà tantes paperetes com candidatures. 
 
 

- Les paperetes contindran la següent capçalera: 

Done el meu vot a la següent candidatura al Parlament Autonòmic 
per EUPV: 

A continuació, es posarà la denominació de la candidatura i Baix, 
numerats els noms de les candidates i candidats. 

Done el meu vot a la següent candidatura a la Presidència de la 
Generalitat per EUPV: 

A continuació es posarà el nom de la candidata o candidat. 

 

Les votacions es regiran per l’establit al Art. 51 Bis, punt 5 dels Estatuts d’EUPV. 

 

Article 11. Mitjans i recursos 

1. L’Àrea Interna d’EUPV posarà a disposició de tota la militància la següent 
informació: 
 
- Les dades estadístiques del cens per a saber quanta militància hi ha 

al seu àmbit i el nombre d’avals necessaris per a presentar la seua 
candidatura. 
 

- Els formularis oficials, tan individuals com col·lectius, per a la recollida 
d’avals. 

 
 

2. Les direccions als diferents nivells garantiran que els i les inscrites al cens 
puguen atorgar el seu aval a qualsevol de les precandidatures que 
s'hagen presentat, així com facilitaran en igualtat de condicions que les 
precandidatures puguen acudir, inclús simultàniament a les assemblees 
de base per a la recollida d’avals. 
 

3. Les precandidatures que hagen comunicat la seua intenció de concórrer 
al procés de primàries una vegada iniciat el procés de recollida d’avals no 
podran reclamar aquells recursos, Mitjans o actuacions que per la seua 
naturalesa hagen quedat extingits amb anterioritat a la comunicació de la 
seua presentació. 

 

Article 12. Proclamació provisional de les candidatures. 



 
 

1. La JE, una vegada finalitzada la verificació i recompte dels avals, 
proclamarà provisionalment les candidatures que hagen complit els 
requisits establits en un termini màxim de 24 hores. 

 

Article 13. Recursos i resolucions. 

1. Contra l’acord de proclamació provisional de candidatures es podrà 
presentar, en el termini de 24 hores des de la comunicació d’aquest acord, 
recurs de reposició davant la JE, que deurà resoldre en un termini màxim 
de 24 hores. 
 

2. En cap cas seran recurribles fets, acords o decisions que no siguen 
determinants en la proclamació o no com candidatura de qualsevol 
precandidatura. 
 
 

3. Els recursos podran interposar-se per qualsevol de les precandidatures 
que s’haurien personat en el procés de verificació i recompte d’avals. 
Aquelles precandidatures que no s’haurien personat en aquest acte 
s’entendrà que renuncien a la seua condició de part del procés de 
primàries. 

 

Article 14. Proclamació definitiva de les candidatures. 

1. Transcorreguts tots els terminis i resolts els eventuals recursos que 
pogueren presentar-se, la JE procedirà a la proclamació definitiva de les 
candidatures. 
 

2. Una vegada proclamades definitivament les candidatures es procedirà a 
la destrucció dels avals en qualsevol dels suports. 
 

3. Si una vegada transcorrits els terminis establits, es proclamase sólament 
una candidatura, quedarà en suspens la resta del procés, passant-se 
directament a la ratificación del CPN de la candidatura proclamada a la 
data indicada en aquest Reglament. 
 
 

Article 15. Representants de les candidatures. 

1. Una vegada proclamades, les candidatures designaran un/a representant 
davant la JE. 

 



 
 

Article 16. Campanya d’informació. 

1. La campanya d’informació es desenvoluparà del 8 al 18 de novembre. 
 

2. Durant la campanya d’informació, els i les candidates hauran de 
mantindre en tot moment un comportament adequat i de respecte als 
principis que inspiren a la nostra organització. 

 

3. Sense perjudici de la individualitat de la campanya de cada candidatura, 
tots els actes i accions que les candidatures desenvolupen dins de la 
campanya d’informació, deuran respectar i garantir uns criteris bàsics 
d’imatge corporativa. Aquests criteris vindran establits per l’Àrea Interna 
d’EUPV. 
 
 

4. Les candidatures estan obligades a respectar els Estatuts d’IU i d’EUPV 
i, en especial la normativa que regula el procés de primàries obertes. 
 

5. Les assemblees locals i comarcals d’EUPV estaran obligades a cedir els 
seus locals per als actes que desitgen realitzar les candidatures. Per a 
això, el comunicaran amb antelació a la JE, mittjançant correu electrònic 
a organitzacio@eupv.org, que farà la distribució pertinent. 

 

Article 17. Comunicació. 

1. Es garantirà un tracte igualitari en la cobertura des de les ferramentes de 
comunicació d’EUPV: gabinet de premsa, web i xarxes socials. 
 

2. S’habilitarà al web d’EUPV espais per a les primàries i es procurarà que 
es puga produir almenys un debat entre candidates i candidats quan hi 
haja més d’una candidatura. 
 
 

3. La JE junt amb les responsables corresponents fixarà les ferramentes 
comunicatives que es posen a disposició de les candidatures. 

 

Article 18. Finançament. 

1. La JE garantirà i farà efectiva la igualtat de tracte en quant als recursos 
per a la realització de la campanya. 

 

Article 19. Col·legis electorals 



 
 

1. L’Àrea Interna d’EUPV, sota la supervisió de la JE, establirà els 
paràmetres i criteris a seguir a la determinació de Col·legis Electorals i de 
les taules electorals. Totes les seus d’EUPV poden constituir-se com a 
Col·legi Electoral o aquelles altres que es decideixen, podent agrupar-se 
les que es consideren sota el criteri de facilitar la màxima participació. 
 

2. L’Àrea Interna d’EUPV establirà els centres de votació, almenys, amb cinc 
dies d’antelació a la jornada de votació. La relació dels centres de votació 
serà publicada, amb una antelació de cinc dies respecte al dia de la 
votació. 
 
 

3. L’Àrea Interna d’EUPV, deurà comunicar mitjançant dels seus 
responsables d’organització locals i comarcals a cada elector, el lloc i 
l’horari al qual podrà exercir el seu dret a vot, amb una antelació d’almenys 
cinc dies. 
 

4. El nombre de meses de cada Col·legi Electoral es determinarà per l’Àrea 
Interna d’EUPV, set dies abans de la votació, tenint com a base el nombre 
d’electors registrats en aquest moment. Aquesta determinació es 
realitzarà tenint en compte la previsible evolució del procés d’inscripció en 
cadascun dels àmbits. 

 

Article 20. Meses electorals. 

1. Les meses electorals estaran compostes per una presidència i dues 
vocals, els quals s’elegiran per sorteig públic de les persones afiliades que 
es presten voluntàries a cada Assemblea de Base. 
 

2. Les persones que han de formar part de la mesa seran designades 
mitjançant sorteig entre els militants o afiliats i afiliades directes que es 
presten voluntàries amb criteris de proximitat. En aquest sorteig s’elegiran 
també dos suplents per a cada un dels llocs de la mesa electoral. 
 
 

3. La designació com a membre de la mesa serà comunicada de manera 
immediata a la persona afectada, al representant de l’assemblea de base 
en qüestió i a l’Àrea Interna d’EUPV. 
 

4. En el suposat de no comparéixer el dia de la votació un nombre suficient 
de titulars i suplents per a constituir la Mesa, el Consell Polític de 
l’Assemblea de base la formarà amb militants de l’assemblea, donant 
compte d’aquesta circumstància a l’Àrea Interna d’EUPV. 
 
 



 
 

5. En qualsevol cas, una setmana abans de la votació, data límit el 20 de 
novembre, ha d'estar a la disposició de l'Àrea Interna d'EUPV les dades 
definitives de les meses electorals i dels components de totes les meses 
incloent telèfon de contacte i correu electrònic. 
 

6. L’Àrea Interna d’EUPV, posarà a disposició d’aquestes persones tot el 
material i la documentació necessària per al desenvolupament de la seua 
activitat. 

 

Article 21. Presidència i vocalies de la mesa electoral. 

1. La presidència i les vocalies desenvoluparan la seua activitat d’acord amb 
el disposat a la normativa d’IU-EUPV, les bases de la convocatòria del 
procés i seguint les corresponents instruccions o acords que puguen 
adoptar-se pels òrgans competents d’IU-EUPV. La seua activitat es 
desenvoluparà en tres aspectes fonamentals: 
 

- La presidència i les dues vocalies són els encarregats de la constitució de 
la mesa electoral al Col·legi Electoral corresponent, de la qual faran una 
acta en la qual, en tot cas, haurà de constar les persones que componen 
la mesa, la relació dels representants de les candidatures presents i l’hora 
de constitució de la mesa. 
 

- Una vegada constituïda la mesa, les seues funcions durant el 
desenvolupament de la jornada de votació són: 

 Vetlar pel lliure exercici del dret a vot. 
 

 Verificar el correcte exercici de l’activitat dels representants de les 
candidatures. 

 
 

 Procedir a la identificació dels votants, sent l’únic òrgan amb 
competències per a això. 
 

 Assegurar que les condicions en les quals se celebra la votació 
compleixen amb els requisits establits. 

 
 

 Una vegada finalitzada la votació, completaran l’acta de la jornada 
de votació en la qual figuraran les incidències que s’hi hagen 
produït al llarg d’aquesta. En aquesta acta ha de figurar el cens 
electoral, els vots emesos, els vots nuls, els vots en blanc, els vàlids 
a candidatura i els obtinguts per cada candidatura. 
 



 
 

 L’acta juntament amb el cens de votants ha de ser remesa per 
correu ordinari a la JE o marcar als votants al cens proporcionat 
per la UAR i remetre l’acta per correu electrònic 
(organitzacio@eupv.org) 

 
 

 Per a l'exercici de les seues funcions, i en absència de normativa 
interna específica es tindrà com a referència allò que disposa la 
LOREG. 

 

Article 22. Apoderats/ades de les candidatures. 

1. Les candidatures podran designar apoderats/ades que vetlen pels seus 
interessos en el desenvolupament de la jornada de votació. 
 

2. Solament podrà actuar un/a apoderat/ada de cada candidatura 
simultàniament a cadascuna de les meses electorals. En aquells centres 
de votació on haja més d’una mesa electoral, addicionalment podrà actuar 
un/a apoderat/ada de cada candidatura en aquest centre. 
 
 

3. Per a l'exercici de la seua activitat, aquestes representants deuran portar 
bé visible un distintiu on figure la condició de la seua tarea, així com la 
candidatura que representa. 
 

4. Els i les apoderades col·laboraran amb la mesa electoral amb el correcte 
desenvolupament de la jornada, podent participar amb veu i sense vot a 
les deliberacions de la mesa, comprovar en cas de dubte la identificació 
dels electors i electores, consultar el cens electoral de la mesa i presentar 
quants escrits i impugnacions entenguen oportuns en nom de la 
candidatura que representen. 

 

Article 23. Del desenvolupament de la votació. 

1. Votació en línia. Es podrà votar des de les 00.00 hores del 21 de 
novembre a les 20.00 hores del 25 de novembre. L’Àrea Interna d’EUPV 
comunicarà a cadascú dels presidents i presidentes de les meses el llistat 
de les persones que han utilitzat aquesta opció perquè siguen eliminats 
del cens de votants presencials. 
 

2. Votació presencial. El dia 27 de novembre, dia de la votació presencial. 
S’instal·larà una urna per votació i mesa, durant almenys 4 hores a l’horari 
de 9 a 20 hores, als col·legis electorals corresponents. 
 



 
 

3. Atés a les dades escollides per les Assemblees dels col·lectius, es 
garantira el desenvolupament de les dues modalitats, en línia i presencial. 

 

Article 24. Del recompte de la votació. 

1. Una vegada tancada l’urna començarà en cadascun dels locals són s’ha 
desenvolupat la votació l’escrutini, el qual serà públic i a més dels 
membres de la mesa podrà assistir qualsevol elector interessat. 
 

2. Cada resultat de la votació s’elevarà en forma d’acta signada al correu 
d’organització: organitzacio@eupv.org amb l’objectiu de donar trasllat a la 
JE. 
 
 

3. L’Àrea Interna d’EUPV, juntament amb la JE, establirà un mecanisme per 
a la recopilació de les dades provisionals sense perjudici del comentat 
anteriorment. 

 

Article 25. Proclamació dels resultats. 

1. La JE d’EUPV, proclamarà provisionalment els resultats de les primàries 
per a l’elecció de candidatures a Les Corts al finalitzar la jornada electoral 
del 28 de novembre. 
 

2. La JE d’EUPV proclamarà provisionalment els resultats de les primàries 
per a l’elecció de les candidatures municipals al finalitzar la jornada de 
votacions escollida per l’Assemblea Local al respecte. 
 
 

3. Una vegada la JE d’EUPV tinga al seu poder les actes originals i s’hagen 
resolt les possibles reclamacions i impugnacions, es donarà lloc a la 
proclamació definitiva de la candidatura a Les Corts al llarg del dia 28 de 
novembre. 
 

4. Una vegada la JE d’EUPV tinga al seu poder les actes originals i s’hagen 
resolt les possibles reclamacions i impugnacions sobre les primàries 
municipals, durant els dos dies posteriors a la jornada de votacions, es 
donarà lloc a la proclamació definitiva de la candidatura l'endemà de 
finalitzar el període de resolució. 

 

Article 26. Ratificació pel màxim òrgan de direcció d’EUPV. 



 
 

1. La candidatura o les candidatures que isquen escollides a les primàries i 
el procés haurà de sotmetre's a la ratificació pel CPN d’EUPV. 

 

Allò no recollit al present Reglament, ens regirem per allò que estableix al 
Reglamento aprovat per la Coordinadora Federal d’IU, el passat 2 de juliol de 
2022. 

 

 

S'adjunta annex d'aquells articles estatutaris als quals es fa referència en el 
present document. 


