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Manual del fedatari 

CONCEPTES BÀSICS  

Què és una ILP? 

És una proposició de llei avalada per un determinat nombre de signatures. És un dret que 

poden exercir els ciutadans valencians, recollit en l’art 26.2 de l’ESTATUT D’AUTONOMIA. 

Quantes firmes fan falta? 

La llei 5/1993, de 27 de desembre, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de la 

Comunitat Autònoma Valenciana preveu que un mínim de 50.000. 

En quant de temps? 

Quatre mesos prorrogables a dos mesos més. El termini comença a córrer des de la notificació 

de l’admissió a tràmit per part de la Mesa de Les Corts. 

Qui pot firmar? 

Qualsevol ciutadà que tinga reconeguda la condició política de valencià. És a dir, que estiga 

inscrit en el cens electoral en algun municipi valencià i no estiga privat dels seus drets polítics: 

- ser major de 18 anys 

- i no haver sigut declarat incapaç o condemnat a pena d’inhabilitació per sentència 

judicial formal. 

Com a norma general, poden firmar esta ILP aquells que poden votar als comicis autonòmics. 
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ELS FEDATARIS 

Què és un Fedatari especial? 

És la persona que dóna fe de l’autenticitat a les signatures. Els fedataris són les persones 

responsables de la custòdia, ús adequat, arreplegada i entrega a la Comissió Promotora dels 

plecs, tant en blanc com, molt especialment, una vegada firmats. 

Qui pot ser Fedatari especial? 

Aquelles persones que tinguen la condició política de valencians, la qual cosa significa que 

hauran de ser ciutadans/es espanyols, amb residència administrativa en qualsevol dels 

municipis del territori valencià. 

Aquelles persones que es troben en ple gaudi dels seus drets civils i polítics (major de 18 anys i 

no haver sigut declarat incapaç o condemnat a pena d'inhabilitació per sentencia judicial 

forma). 

Dades que s’han d’aportar:  

- Nom i cognoms, tal i com apareixen en el DNI. 

- DNI escanejat ( o foto del mòbil) per ambdues cares. 

- Número del DNI. 

- Adreça postal. 

- Adreça electrònica. 

- Telèfon de contacte. 

S’envien per correu electrònic a l’adreça rtvENvalencia@gmail.com amb l’assumpte FEDATARIS 

Fins a quan puc fer-me fedatari? 

Qualsevol persona que complisca els requisits exposats adés, pot sol·licitar ser fedatària durant 

tot el procés que dure la ILP.  
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On arreplegue la credencial? 
 
Si has enviat el DNI escanejat i la declaració firmada, deixa passar almenys una setmana des 
que ens l’enviares per poder fer els tràmits amb la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.  
 
Després, podràs anar a arreplegar-la al carrer del Sant Ferran, 12 de València en horari de 
dilluns a divendres de 9 a 14h. Únicament en este horari de matí. Cal preguntar per Lorena 
Tomàs.  
 
 

Com es converteix una persona en fedatària? 

Per promesa o jurament (per escrit i firmat) davant el Lletrat Major de Les Corts. Es 

compromet a "donar fe de la autenticitat de les firmes dels signants  de la proposició, sota les 

penes de falsedat previstes en la llei." 

Cal destacar que durant el període de quatre mesos previstos en la llei per a l'arreplegada de 

firmes els Fedataris, en raó a la transcendència pública de la seua funció (i tal com ocorre amb 

els membres de les meses en les convocatòries electorals), s'assimilen als funcionaris públics a 

efectes penals.  

Este fet agreuja la potencial responsabilitat per falsedat en document públic en la que 

pogueren incórrer en relació amb l’autentificació de les firmes (articles 24.2 i 390 i concordants 

del Codi Penal). 

 

ELS PLECS DE SIGNATURES 

On puc aconseguir els fulls de firmes? 
 
És obligatori tindre la credencial de fedatari. Pots arreplegar els plecs de signatures també al 
carrer del Sant Ferran, 12 de València, en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 
21h. 
 
 
On deixe els plecs amb les firmes que ja he aconseguit? 
 
En el moment que se’t dóna un plec de signatures et converteixes en responsable de la 
custòdia del mateix. Els plecs estan numerats i segellats per la Junta Electoral per evitar frau. 
Per això et recomamen que periòdicament els vages tornant a la mateixa persona o institució 
que te’ls va entregar.  
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Normes generals de la recollida de firmes:  

- Lletres majúscules, per facilitar la lectura. 

- Un plec per província. Tots els signants d’un plec han de pertànyer a la mateixa 

província (la comprovació de signatures és per circumscripció electoral). 

- És fonamental també la verificació del requisit de majoria d’edat (encara quan molts 

jóvens pogueren compartir els objectius de la iniciativa legislativa i puguen, inclús, 

col·laborar en activitats concretes de la campanya, mancaria de validesa la firma 

d'aquells que no tingueren 18 anys complits). 

- Duplicitats: ningú ha de firmar dos vegades ni en el mateix ni en diferents plecs. Per 

evitar la duplicitat recomanem que es pregunte directament a la persona interessada 

si ha firmat amb anterioritat. Si ha sigut així NO li admetrem una nova firma. 

- En cas d’error: si el firmant ha comés un error a l’hora d’escriure les dades al plec, 

intentem esmenar l’errada (per exemple una lletra). També podem tatxar tota la fila i a 

la banda dreta escriure INVALIDADA i continuar omplint el plec amb la resta de fileres. 

- No es poden fer fotocòpies dels plecs. Només són vàlids els segellats i numerats per la 

Junta Electoral de la CV. 

- Cada plec contindrà una diligència d 'autentificació col·lectiva de les firmes amb  espais 

en blanc que hauran d'omplir-se pels fedataris una vegada complet el plec, fent 

constar el lloc i la data i a continuació serà firmat pel Fedatari Especial. 

- Una vegada feta  la diligència on consta el nombre de firmes que conté el plec en eixe 

moment, no podran arreplegar-se més firmes en el mateix encara que, per qualsevol 

circumstància, hagueren quedat espais lliures. Havent d'iniciar-se, si és possible, un 

altre plec. 

- Només seran preses en compte per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, a  

efectes de còmput, les firmes contingudes en els plecs oficials que continguen 

l'expressada diligència i la firma original del fedatari. 
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