
 

 

JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Els apartats quart i cinquè de la Instrucció 4/2011, de 28 de març, modificada 

per la Instrucció 1/2015, de 15 d'abril, dictades ambdós per la Junta Electoral Central en 

desplegament del que disposa l'article 66. 1 de la Llei orgànica de règim electoral 

general, contenen la regulació dels plans de cobertura informativa de la campanya 

electoral.  

 

Correspon a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (JECV) articular i 

aplicar posteriorment el procediment necessari per a complir allò que s'ha disposat en 

les dites instruccions de la Junta Electoral Central. 

 

En virtut del que s'ha exposat anteriorment, la JECV, en la reunió del dia 21 

d'abril de 2015, ha adoptat el següent  

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar el procediment per a la tramitació dels plans de cobertura 

informativa de la campanya electoral, corresponents a les eleccions a les Corts que se 

celebraran a la Comunitat Valenciana el 24 de maig de 2015, el qual estarà integrat per 

les actuacions següents: 

 

1r. Els òrgans de direcció dels mitjans de comunicació de titularitat pública –

ràdio i televisió– l'àmbit de difusió dels quals siga la Comunitat Valenciana, trametran a 

la JECV els plans de cobertura informativa de la campanya electoral corresponents a les 

eleccions a les Corts que han de celebrar-se el pròxim 24 de maig. 

 

2n. Els plans de cobertura informativa de la campanya electoral esmentats 

tindran el contingut que es detalla en l'apartat quart de la Instrucció 4/2011, de 28 de 

març, modificada per la Instrucció 1/2015, de 15 d'abril, dictades ambdues per la Junta 

Electoral Central. 

 

3r. El termini per a la tramesa dels dits plans de cobertura informativa de la 

campanya electoral a la JECV conclourà el dia 29 de abril de 2015 (dimecres), a les 

18.30 h. 

 

4t. L'endemà de la conclusió del termini esmentat, és a dir, el 30 d'abril (dijous), 

la Presidència de la JECV notificarà per correu electrònic a les candidatures presentades 

a les eleccions a les Corts –a l'adreça de correu electrònic que hagen facilitat a aquest 

efecte les candidatures a la Junta Electoral– la presentació dels dits plans de cobertura 

informativa de la campanya electoral, i n'adjuntarà una còpia en document PDF. La 

notificació es publicarà el mateix dia en el Butlletí Oficial de les Corts. 

 



 

 

5è. Les candidatures podran presentar les reclamacions que estimen oportunes 

davant de la JECV. El termini per a la presentació de les reclamacions conclourà el dia 

4 de maig (dilluns) a les 10.00 h. 

 

6è. Cadascuna de les reclamacions que, si escau, es presenten serà traslladada el 

mateix dia 4 de maig per la presidència de la Junta Electoral a l’òrgan de direcció del 

mitjà de comunicació i les candidatures afectades, els quals podran formular les 

al·legacions que estimen procedents en el termini d’un dia, que conclourà el 5 de maig 

(dimarts) a les 10.00 h. 

 

7è. La JECV resoldrà el dia 5 de maig les reclamacions presentades, i 

notificarà al mitjà de comunicació i a les candidatures que hagen participat en el 

procediment l'acord que a aquest efecte s'adopte. 

 

8è. Les resolucions que adopte la JECV per a resoldre les reclamacions 

presentades seran susceptibles de recurs davant la Junta Electoral Central en el termini i 

d'acord amb el procediment establert per l'article 21 de la LOREG i per la Instrucció de 

la Junta Electoral 11/2007, de 27 de setembre. 

 

9è. Les modificacions en els plans de cobertura informativa de la campanya 

electoral que amb posterioritat puguen acordar els mitjans de comunicació de titularitat 

públics seran immediatament comunicades a la JECV, i hi serà aplicable el que 

disposen els apartats anteriors d'aquest acord. 

 

Segon. Notificar aquest acord als representants generals de les candidatures 

acreditades davant d'aquesta Junta Electoral, com també als mitjans de comunicació de 

titularitat pública –ràdio i televisió– l'àmbit de difusió dels quals siga la Comunitat 

Valenciana, i publicar-lo en la pàgina web de la Junta Electoral de la Comunitat 

Valenciana (www.cortsvalencianes.es). 

 

València, 21 d’abril de 2015 

 

 

 

 

La presidenta 

 PILAR DE LA OLIVA MARRADES 

El secretari 

FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN 

 

 

 


