
 
 
 

CALENDARI DE TRAMITACIONS DE LES ILP SEGONS LA LLEI 10/2017, D’11 DE MAIG 

 

Termini Tràmit Òrgan Article  

 Presentació de la iniciativa  art. 5 

15 dies Admissió a tràmit  Mesa art. 6.1 

 15 dies Esmena de la iniciativa Comisión 
Prom. 

art. 6.2.b) 

 Publicació AM en BOCV Mesa  art. 6.3 

5 dies Possible recurs de reposició Comisión 
Prom. 

art. 7 i 34.2 
RCV 

30 dies Retirada o correcció de la iniciativa si incompleix l’art. 4 Comisión 
Prom. 

art. 7.2 

 Trasllat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana  Mesa  

15 dies Comunicació de la recepció de l’expedient i condicions de recollida 
de firmes 

Junta Electoral art. 8.2 

8 mesos1 Període de recollida de firmes Comissió 
Prom. 

art. 8.4 

 7 dies des del 
lliurament dels 

plecs 

Devolució dels plecs segellats i numerats  Junta Electoral art. 9.4 

+2 mesos Ampliació, per causa justificada, a iniciativa de la Comissió  Mesa art. 8.5 

    

 Tramesa dels plecs amb les signatures a l’Oficina del Cens 
Electoral 

Junta Electoral art. 12.1 

15 dies Certificació de la inscripció censal de les persones firmants Oficina Cens art. 12.2. 

1 mes (des de la 
finalització de la recollida) 

Recompte públic i definitiu de les firmes Junta Electoral art. 12.3 

 Remissió a la Mesa de la certificació del nombre de firmes vàlides Junta Electoral art. 13 

 Publicació en el BOCV de la iniciativa2 Mesa art. 14 

15 días Requeriment del criteri del Consell Mesa art. 15.1 

→15 dies des de BOCV Debat en ple de presa en consideració (2 plens següents) Ple de les 
Corts 

art. 15.2 i 3 

3 mesos des de BOCV Presentació de documentació de despeses realitzades Mesa art. 18 

 

Si l’ILP es presenta fora dels períodes ordinaris de sessions, el còmput dels terminis començarà en iniciar-se el següent període ordinari 

de sessions (art. 5) 

 
1 Si la quantitat mínima de 10.000 firmes s’aconsegueix abans d’acabar el termini, podrà sol·licitar-se a la Mesa la conclusió anticipada del termini (art. 
8.6). 
2 A partir de la publicació en el BOCV, la comissió ja no podrà desistir de la iniciativa ni retirar-la (art. 5.7), sense perjudici d’allò previst en l’art. 16.4. 


