Protocol del Vot Secret Anticipat
Osona Decideix

VOT SECRET ANTICIPAT.
En tota elecció i referèndum les persones tenen el dret de votar anticipadament, que en el
sistema legal espanyol vigent a Catalunya s’organitza pel vot pel correu, fent servir els
funcionaris. Atès que en el referèndum sobre la independència de Catalunya no es pot fer servir
cap de les administracions públiques, malgrat que siguem els ciutadans els que les paguem amb
els nostres impostos, i que l’Estat espanyol i les seves dependències, sucursals i partidaris
empenyen els ciutadans a no votar, cal garantir que cap persona que vulgui votar no es senti
intimidada per la por a que sigui conegut per l’Estat espanyol i els seus agents el fet que vota en
el referèndum, assegurant una total discreció en l’emissió del vot amb plenes garanties.
Ningú que vulgui votar pot quedar-se sense fer-ho per no ser-hi el dia d’obertura dels col.legis
electorals, ni per la temença, fundada o no, a les represàlies que pugui sofrir a mans de l’Estat
espanyol pel fet de votar. Només hi ha una manera de garantir-ho, votar anticipadament sense
anar a cap col.legi electoral, mitjançant el vot secret anticipat amb totes les garanties de
discreció i intimitat.

1.- MATERIALS.

Cada agent del vot secret anticipat, anomenat Correu, durà un Llibre-Registre corresponent a un
municipi, escrit a la portada; la llista dels municipis d’Osona on es fa el referèndum; dues menes
de sobres, petit i gran; i paperetes del “Sí” i del “No”. Cada Llibre-Registre correspon a un sol
municipi, no podent-se fer constar vots de persones residents en diferents municipis. A cada
Llibre-Registre, un sol municipi.
El mateix Llibre-Registre pot utilitzar-se successivament per diferents Correus, però cada
Correu conservarà els vots que hagi recollit fins que els entregui al responsable a cada municipi
del Vot Secret Anticipat.
Cada correu anotarà en un foli el número que correspongui als vots que hagi recollit a cada
Llibre-Registre, indicant el municipi i el nº del Llibre-Registre.
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2.- ACREDITACIÓ DE LA IDENTITAT DEL VOTANT.

La persona que vol votar exhibirà al Correu el document oficial original que acrediti la seva
identitat (Document Identificatori):
A.- Persones considerades ciutadanes per l’Estat espanyol:
- Document Nacional d’Identitat (DNI).
B.- Persones no considerades ciutadanes per l’Estat espanyol. Alternativament:
- Targeta de residència (ciutadans d’Estats no membres de la Unió Europea).
- Certificat d’inscripció al registre comunitari (ciutadans d’Estats membres de la Unió Europea).
No té fotografia de la persona, que haurà d’exhibir a més el carnet d’identitat o passaport
expedit pel seu Estat.
- Carnet d’identitat o passaport expedit pel seu Estat.
Tots aquests documents acrediten la identitat i l’edat de les persones, malgrat que
estiguincaducats.
El Correu comprovarà la identitat i edat igual o superior a 16 anys de la persona que vol votar.

3.- ACREDITACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DEL VOTANT.

El Correu comprovarà la residència del votant al municipi corresponent al Llibre-Registre per
l’exhibició del document oficial original que acrediti la seva residència.
- Si consta al Document Identificatori l’adreça al municipi, queda acreditada, encara que el
document estigui caducat.
- Si no hi consta una adreça, o és d’un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva
residència exhibint al Correu el certificat o el volant d’empadronament o el de convivència
(Document de Residència), de data posterior a la del Document Identificatori.

4.- CONSTÀNCIA DEL VOT AL LLIBRE-REGISTRE.

Quan l’adreça que consti al Document Identificatori sigui diferent de la que consti al Document
de Residència, i ambdues siguin de municipis d’Osona on es fa el referèndum, el Vot s’anotarà
al Llibre-Registre corresponent al municipi que consti al Document Identificatori.
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5.- EMISSIÓ DEL VOT.

El Correu entregarà al votant diverses paperetes del “Sí” i del “No”, un sobre petit, i un sobre
gran. El votant introduirà al sobre petit, sense ser vist, una papereta, o res si és que vol votar en
blanc, i introduirà el sobre petit a un sobre gran, que tancarà i signarà a la solapa, de manera que
no es pugui obrir el sobre sense trencar la signatura. Serà vàlida tota papereta d’on resulti que no
hi ha dubte de la voluntat de l’elector en favor del “Sí”, del “No”, o del vot en blanc. L’absència
de papereta es considera vot en blanc.
El votant tornarà al Correu el sobre gran i les paperetes no utilitzades.
El Correu escriurà al Llibre-Registre el número del Document Identificatori, la 1ª lletra del
cognom del votant, i el votant signarà a l’espai assignat.
El Correu escriurà al sobre gran el nº del Document Identificatori del votant i la primera lletra
del seu cognom, tal com hagin estat escrits al Llibre-Registre, el número de l’anotació al LlibreRegistre, i la població i número que constin a la portada del Llibre-Registre.

6.- NÚMERO DEL DOCUMENT IDENTIFICATORI.

Al Llibre-Registre s’hi farà constar el número següent:
A.- Persones considerades ciutadanes per l’Estat espanyol:
- Número del DNI.
B.- Persones no considerades ciutadanes per l’Estat espanyol.
- Número que consta al davant de la targeta sanitària, a sobre del nom de la persona, eliminant
els espais en blanc.

7.- PRIMERA LLETRA DEL COGNOM.

Es considera primera lletra del cognom del votant:
-

Si al Document Identificatori SÍ hi ha un epígraf amb el títol “cognom”, “apellido” o
“family name”, la primera lletra de la primera paraula d’aquest epígraf.

-

Si al Document Identificatori NO hi ha un epígraf amb el títol “cognom”, “apellido” o
“family name”, la primera lletra de la segona paraula de l’epígraf “name”.
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8.- TRAMESA DIÀRIA DE DADES.

Els Correus remetran cada nit un e-mail a l’adreça votanticipat@osonadecideix.cat , fent constar
els vots anotats en el llibre de cada municipi en aquell dia.

9.- CUSTÒDIA DE VOTS I LLIBRES-REGISTRE.

Els Correus són els responsables de la custòdia dels Llibres-Registre i els vots, fins que els
entreguin al responsable al municipi de Vot Secret Anticipat, junt als folis on constin els vots
que hagi recollit.
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