
CONTROL 1. PROTECCIÓ DEL SECRET DEL VOT. CABINES ELECTORALS

Realitzar un control per duplicat per a cada mesa electoral. Si no és votant de la taula electoral, representant acreditat (apoderat, interventor...) o candidat de alguna formació política haurà de sol·lici-
tar permís al President de la mesa per a entrar en els locals de votació. Tracti d'omplir amb rigor tants controls com aconsegueixi comprovar en cada mesa electoral. Deixi en blanc aquells que no
aconsegueixi verificar amb seguretat i utilitzi fulles annexes si fes falta. Introdueixi a continuació les seves dades identificatives i els de la mesa electoral, signi i lliuri el document a: 

¤ President de la Mesa Electoral, sol·licitant que l'adjunti a l'Acta de la Sessió.
¤ Junta electoral de Zona 
¤ Per correu a Acció Troiana per a la protecció de les llibertats polítiques. Aptat. 36374. 28080 Madrid. Fax 704.600222

Si o No o

LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General) 5/1985. Article 81 1. Cada Mesa ha de comptar amb una urna per cadascuna de les eleccions que s'hagin de realitzar i amb una cabina de
votació.2. Així mateix ha de disposar d'un nombre suficient de sobres i de paperetes de cada candidatura, que estaran situats en la cabina o prop d'ella. 

LOREG 5/1985. Article 86. 1. El vot és secret. 2. (...) Els electors s'aproparan a la Mesa d'un en un, després d'haver passat, si així el desitgessin, per la cabina que estarà situada en la mateixa habi-
tació, en un lloc intermedi entre l'entrada i la Mesa Electoral. Dintre de la cabina el votant podrà elegir les paperetes electorals i introduir-les en els corresponents sobres.

RD (Reial decret) 605/1999 de regulació complementària dels processos electorals, Article 3. Cabines 1. En la mateixa habitació en la qual es desenvolupi la votació i en lloc intermedi entre
l'entrada i la Mesa electoral, existirà, almenys, una cabina en la qual el votant podrà seleccionar les paperetes electorals i introduir-les en els corresponents sobres. En el seu interior, en les caselles
destinades a aquest efecte, o al costat de la mateixa en una taula disposada per a això, els electors tindran a la seva disposició un nombre suficient de sobres i paperetes de cada candidatura.

RD 605/1999 de regulació complementària dels processos electorals, ANNEX 2. Cabina Electoral La cabina electoral garantirà en tot moment la privacitat de l'elector en l'exercici del seu dret de
sufragi actiu. La seva estructura serà metàl·lica. La cabina ocuparà, una vegada desmuntada o plegada, el menor espai possible per al seu emmagatzematge. Les mesures aproximades de la cabina
seran les següents: 2 metres d'altura per 1 metre d'amplària per 1 metre de fons. La cabina electoral contindrà, necessàriament, els següents elements: a) Casella metàl·lica incrustat en l'interior de la
cabina que contingui, almenys 36 caselles (de 14 centímetres d'altura per 10 centímetres d'amplària, aproximadament, cada casella) per a introduir les paperetes de votació. b) Lleixa unida a l'estruc-
tura de la cabina a una altura aproximada de 1 metre del sòl. c) Una base que proporcioni suficient estabilitat a la cabina i que, al mateix temps, permeti un fàcil accés a la mateixa. d) El disseny de la
cabina garantirà el secret de la votació de l'elector, a tal fi comptarà amb elements com cortines o similars.

FULLA DE CONTROL D'IRREGULARITATS ELECTORALS
Acció Troiana per a la protecció de les llibertats polítiques

Realitzat per:

DNI:

Signatura:

1.1. ¿Existeix una cabina de votació per a cada mesa electoral? Si o No o
De no ser així, indicar a quantes taules dóna servei cada cabina

1.2. ¿Està situada en la mateixa habitació en que es desenvolupa la votació, entre l'accés i la urna? Si o No o

1.3. ¿S'accedeix a ella amb facilitat? Si o No o

1.4. Disposa al seu interior de suficients caselles incrustades per a dipositar les paperetes i sobres electorals? Si o No o

1.5. ¿Disposa d'una lleixa unida a la seva estructura? Si o No o

1.6. ¿Disposa de cortines desplegables o altres mitjans suficients de protecció del secret? Si o No o
D'existir, indicar aquests altres mitjans

1.7. ¿Disposa en el seu interior d'un nombre suficient de paperetes de totes les candidatures i sobres electorals? Si o No o
De no ser així, indicar la distància a la qual es troben

CONTROL 2. DISPONIBILITAT DE PAPERETES ELECTORALS
LOREG 5/1985. Article 71. 4. Els Governs Civils asseguren el lliurament de les paperetes i sobres en nombre suficient a cadascuna de les Meses electorals, almenys una hora abans del moment en
que s'hagi iniciar la votació.

LOREG 5/1985. Article 84. 4. No obstant el disposat en el paràgraf dos d'aquest article, el President haurà d'interrompre la votació quan adverteixi l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no
pugui suplir-la mitjançant paperetes subministrades pels apoderats o interventors de la corresponent candidatura. En tal cas comunicarà la seva decisió a la Junta de Zona perquè aquesta proveeixi al
seu subministrament. La interrupció no pot durar més d'una hora i la votació es prorrogarà tant de temps, com hagués estat interrompuda. En aquest supòsit no és d'aplicació el paràgraf tercer d'a-
quest article.

2.1. ¿Es disposa de suficients paperetes de totes les opcions polítiques que concorren a les eleccions? 
De no ser així, indicar les opcions que no es troben

2.2. ¿Estan situades totes elles de forma visible i/o accessible? 
Indicar els mitjans distingits com no disponibles

CONTROL 3. ACCÉS PER A PERSONES AMB MINUSVALIDESES
RD 605/1999 de regulació complementària dels processos electorals, Article 1. Locals utilitzables en els processos electorals. 1. En tot procés electoral, els locals on es verifiqui la votació
hauran de reunir les condicions necessàries per a tal fi, (...), i hauran de ser accessibles a les persones amb limitacions de mobilitat.

3.1. ¿Permet la taula electoral l'accés a persones amb minusvalideses (rampes, baranes...)? Si o No o
Indicar els mitjans considerats com a no disponibles

CONTROL 4. APODERATS, INTERVENTORS I ALTRES AUTORITATS ELECTORALS
LOREG 5/1985. Article 144. 1. Seran castigats amb la pena d'arrest major o multa de (...) els qui portin a terme algun dels actes següents: a) Realitzar actes de propaganda una vegada finalitzat el
termini de la campanya electoral. (...)

LOREG 5/1985. Article 146. 1. Seran castigats amb la pena d'arrest major i multa de (...): a) Els qui per mitjà de recompenses, dàdives, remuneracions o promeses de les mateixes, sol·licitin directa
o indirectament el vot d'algun elector, o l'indueixin a l'abstenció. b) Els qui amb violència o intimidació pressionin sobre els electors perquè no usin del seu dret, l'exercitin contra la seva voluntat o des-
cobreixin el secret de vot .c) Els qui impedeixin o dificultin injustificadament l'entrada, sortida o permanència dels electors, candidats, apoderats, interventors i notaris en els llocs en els quals es realit-
zin actes del procediment electoral. 2. Incorreran en la pena assenyalada en el nombre anterior, i a més, en la inhabilitació especial per a càrrec públic, els funcionaris públics que usin de les seves
competències per a algunes de les finalitats assenyalades en aquest article

4.1. ¿S'han apreciat mesures i actituds sobre els votants similars a les descrites, a fi d'aconseguir que el votant reveli  
el seu vot o aquest es dirigeixi cap a una opció determinada, o cap a l'abstenció? Si o No o

Incloure el màxim possible d'informació sobre la identitat i filiació de les persones implicades en 4.1 i/o 4.2

ELECCIONS:

COL·LEGI ELECTORAL:

CIRCUMSCRIPCIÓ:

MESA ELECTORAL:

Data:

Si o No o

De no ser així, indicar la desviació en el recorregut entre la cabina i la urna

4.2. Hi ha altres persones prop de les taules un hi ha despregades les papeletes mentre són utilitzades pels votants? Si o No o


