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Proposta per una campanya d'insubmissió electoral 
Versió 0.02 
 

Introducció 
Per tal d'exigir els canvis que des del moviment 15M s'estan realitzant referent a la reforma de la 
llei electoral es plateja la necessitat d'organitzar una campanya de desobediència civil per tal que 
en les properes eleccions generals previstes pel març del 2012 el major nombre de persones 
possibles es neguin expressament a participar en les eleccions, ja sigui votant o ,més directament, 
negant-se a constituir i participar en les meses electorals. 
 

Per què un campanya de desobediència civil? 
És important que des de la societat civil es doni una resposta clara a la classe política de que ningú 
no ens representa. És un mecanisme d'enfrontament directe a la classe política. 
Perquè és una eina vàlida i segueix en la línia del que va passar el 15M, la constitució d'un delicte 
electoral flagrant que si bé la junta electoral no va ignorar, si que ho van fer la classe política i el 
ministeri fiscal que no es van atrevir a actuar 
No es una cosa nova, s'ha fet sovint de forma més o menys individual i a vegades presentant un 
escrit comú entre diferents afectats. també s'han organitzat campanyes antirepressives quan s'han 
celebrat els judicis 
S'ha de treballar per omplir de contingut polític aquesta campanya per que no es converteixi en una 
forma d'escaquejar-se el dia de les eleccions. 

Que demanem? 
Cal recollir totes les propostes platejades i estructurar-les per acabar de definir un discurs coherent. 
S'hi poden incloure tant les reivindicacions realitzades referents a la reforma de la llei electoral com 
les que fan referència a altres camps que s¡estan treballant des del diferents àmbits sorgits del 
moviment 15M. 
Referent a la reforma del model participatiu de la societat civil tenim: 
• Reforma de la llei electoral 
• Poder convocar referèndums recollint un 1% de signatures de l'electorat 
• Referèndums vinculants 
• Mocions de censura per referèndums 
• Prohibir presentar-se a persones acusades de corrupció 
• Exigir responsabilitats penals per incompliment de programes electorals 
• No participarem fins que el sistema no sigui just. Es replanteja el model participatiu 
S'han d'incloure el tema de l'habitatge, sanitat, treball, etc,.. i vincular-los de tal forma que les 
reivindicacions no puguin ser assumides al 100% per les organitzacions polítiques més lights. 

La part jurídica 
El delicte electoral per no presentar-se per constituir una mesa electoral està definit per l'article 143 
de la Llei orgànica del règim electoral general 
 
"Artículo 143. Delitos por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales. (Modificado por la 
Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero) 
El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que 
dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin 
causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en 
la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses." 
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(http://www.mir.es/DGPI/Normativa/Normativa_Estatal/Procedimiento_Electoral/lo05-1985.html ) 
 
L'aplicació de les penes és molt subjectiva i depen de l'argumentació de la defensa però sobretot 
de que pesni el jutge. 
Segons algunes sentències 
(http://blocs.mesvilaweb.cat/media/U2VudMOobmNpYU9iamVjY2nDs0VzcGFueWE=_174445_1_5
531_1.pdf ) 
es pot imposar una multa d'acord amb el que estableix l'article 88 del CP, a la pena de tres mesos 
de multa amb una quota diària de sis euros (90*6=540€) amb responsabilitat personal subsidiària 
d'un dia per cada dues quotes impagades, a la pena d'inhabilitació especial per al dret al sufragi 
passiu durant sis i a pagar les costes processals. 
 
Es important tenir present que no sempre s'ha denunciat a la persona que expresament s'havia 
negat a constituir una mesa electoral 

Com podria ser la campanya? 
Inicialment s'havien pensat una sèrie de fases que acabessin de definir la campanya, però 
l'avançament de les properes eleccions generals pel 20N farà que haguem d'accelerar alguns 
punts. Les fases que havíem pensat es podrien definir com: 
• Treball previ. Comunicació i explicació, debat, argumentació,... 
• Estudi del procés de designació i de la constitució de les meses electorals i veure si hi 

podem intervenir, influenciar o si hem de tenir en compte certs plassos per tenir-los 
presents al definir la campanya. Hem de conèixer el procés per poder actuar de la forma 
més beneficiosa per nosaltres 

• Coordinació a nivell de tot Barcelona, Catalunya i la resta de l'estat. Es important si es vol 
tirar endavant la campanya de fer-la extensiva a tots els nivells i establir  mecanismes de 
coordinació a nivell estatal, especialment pensant en dates de presentació i actes,... 

• Organització i coordinació jurídica. Suport d'advocats. Es important comptar amb suport 
legal tant per determinar com volem constituir el delicte i conèixer clarament totes les 
implicacions legals per informar a la gent. també seran importants per que ens ajudin a 
establir una línia de defensa de cara als possibles judicis  

• Entrega per escrit de la negativa a participar a la junta electoral uns dies abans de les 
eleccions, el temps suficient per que la junta electoral no pogués buscar altres suplents 
(serà difícil impedir la constitució de les meses) 

• Presentació a la Plaça Catalunya el dia de les eleccions 
• Procés judicial. Unificació de causes. Estudiar com fer que en el "delicte" si pugui 

relacionar el major nombre de gent per unificar tots els processos en una única causa 
(intentar aglutinar el major nombre de casos possible) 

• Actes per recollir els imports de les multes 
Tots els punts s'ha de debatre i consensuar. Els punts s'han definit a nivell orientatiu i potser caldria 
tenir en compte alguns aspectes jurídics quan tinguem tota la informació legal que necessitem, 
especialment pel que fa a les designacions i els plassos que marca la lleu per treure’n la major 
rendibilitat possible. 

Pros 
Si s'explica bé, totes les campanyes de desobediència civil tenen un ampli suport. Tindria suport 
important, si més no, el nivell de comprensió de la població que no s'impliqués directament seria 
alt. 
Ataca directament al sistema electoral, s'ha demostrat que malgrat que l’abstenció frega el 50% la 
classe política ni s’immuta 
Seguim amb el lema de "Ningú no ens representa" i demostrem que no ens quedem només amb el 
lema i que som capaços d'anar més enllà 
Tindria molta incidència mediàtica durant un període llarg, des de la convocatòria d'eleccions i fins 
a la celebració dels judicis 
La campanya seria un eina valida per fer xerrades i arribar a més gent i tocar altres temàtiques 
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Hauria d’arrossegar entorns que ja ho han fet accions en aquesta línia (moviment llibertari i 
moviment independentista) 
No esta clara la posició que prendran els partits d'esquerra parlamentaris, però no la recolzaran al 
100% fet que els farà caure en diferents contradiccions.  
Existeixen moltes sentències i documentació 

Contres 
És una mica aleatori i no tots els que hi vulguem participar activament ens convocaran a una mesa, 
per lo que no està clara la incidència real 
És difícil preparar una campanya de desobediència si no es sap quanta gent desobeirà 
Ens titllaran d’antidemocràtics, etc,.. per lo que s'haurà de treballar bé tota l'argumentació 
Partits d'esquerra extraparlamentaris amb els que compartim altres lluites podrien no recolzar 
aquesta 
Per que surti bé, serà important l'impacte en els mitjans de comunicació oficials, per lo que s'haurà 
de treballar bé el tema i la relació amb els mitjans, punt que sempre ha estat una mica conflictiu. 

Que hem de fer ara? 
Qui hi estigui interessat quedem a la palmera després de l’assemblea 
 
 
 
 
 
 


