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Configuració 

● Data d’inici de la votació en línia: 2021-06-01 00:00:00 +0200 

● Data final de la votació en línia: 2021-06-16 23:59:59 +0200 

● Data d’inici votació presencial: 2021-06-17 10:00:00 +020 

● Data final de la votació presencial: 2021-06-19 18:00:00 +0200 

● Dia de recompte: 2021-06-20 

● Data final d’inscripció al cens: 2021-06-16 23:59:59 +0200 

● Data que es poden exportar els vots: 2021-06-20 

● Dates en les quals es poden anul·lar vots en línia: 

○ 2021-06-01 00:00:00 +0200 

○ 2021-06-16 23:59:59 +0200 

● Nombre de vots per sector: 

○ Físic: 5 

○ Intel·lectual: 2 

○ Trastorn mental: 2 

○ Visual: 1 

○ Auditiva: 1 

● Nombre màxim de vots per telèfon mòbil: 2 

● Nombre de trustees: 7 

● No es permet votar més d’una vegada en línia, però es pot votar en persona 

anul·lant el vot 

● Només es podrà anul·lar un vot si el votant es persona amb el rebut del vot, sense 

aquest rebut serà impossible anul·lar el vot 

 

Procés d’eleccions en línia 

1. Cerimònia de claus 

2. Afegir clau públic d’encriptació al servidor 

3. Període de votacions 

4. Exportació de vots encriptats 

5. Desencriptació de vots anònims 

6. Recompte de vots 
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Cerimònia de claus 

Tot aquest procés es pot fer amb un ordinador sense connexió a internet si abans s’han 

obert en diferents pestanyes d’un navegador les diferents pàgines. 

 

1. Generar claus escollint el quòrum necessari (mínim de trustees necessaris per 

desencriptar els vots)  

a. Entorn de proves 

b. Producció 

2. Descarregar cada una de les parts de la clau privada: 

a. Descarregar part 

b. Trustee guarda clau en un pendrive 

c. Eliminar clau de l’ordinador 

3. Descarregar clau pública d’encriptació 

4. Verificar encriptació 

a. Entorn de proves 

b. Producció 

c. Enganxar contingut clau públic al camp de text “Clau per encriptar vots” 

d. Escriure un text de prova al camp de text “Contingut a encriptar” 

e. Clicar botó “Encriptar” 

f. Guardar contingut del camp de text “Contingut encriptat” en un arxiu de text 

al Notepad 

5. Verificar desencriptació 

a. Entorn de proves 

b. Producció 

c. Cada trustee connecta el seu pendrive i copia el contingut de la seva part en 

el camp de text corresponent 

d. Enganxar contingut prèviament encriptat al camp de text “Contingut a 

desencriptar” 

e. Clicar botó Desencriptar 

f. Verificar que el text desencriptat és el mateix que s’havia escrit prèviament 

6. Configuració servidor 

a. Entregar clau pública a l'administrador de sistema 

b. Administrador configura servidor amb clau pública 

i. Anar a Heroku 

ii. Clicar a “Reveal config vars” 

iii. Afegir variable amb el nom VOTE_ENCRYPTION_KEY amb el valor de 

la clau pública 

iv. Revisar la resta de claus públiques que concorden amb la 

configuració (VOTING_STARTS, VOTING_ENDS, 

OFFLINE_VOTING_STARTS, OFFLINE_VOTING_ENDS) 

https://decidim-impd-pr-1.herokuapp.com/elections/keys/generate
https://impd.decidim.barcelona/elections/keys/generate
https://decidim-impd-pr-1.herokuapp.com/elections/keys/verify-encryption
https://impd.decidim.barcelona/elections/keys/verify-encryption
https://decidim-impd-pr-1.herokuapp.com/elections/keys/verify-decryption
https://impd.decidim.barcelona/elections/keys/verify-decryption
https://dashboard.heroku.com/apps/decidim-impd/settings


 
  
Àrea de Drets Socials , Justícia Global, Feminismes i LGTBI  

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 

5 
 

v. Afegir variable VOTING_ACTIVE amb el valor true, 

SKIP_CENSUS_VERIFICATION valor false, CENSUS_ACTIVE valor 

true 

Recompte de vots 

Tot aquest procés es pot fer amb un ordinador sense connexió a internet si abans s’han 

obert en diferents pestanyes d’un navegador les diferents pàgines. 

 

1. Administrador de Decidim exporta vots encriptats 

○ Entorn de proves 

○ Producció 

2. Administrador de Decidim entrega vots encriptats als trustees 

3. Desencriptació de vots 

○ Entorn de proves 

○ Producció 

○ Trustees enganxen el contingut dels vots encriptats al camp de text “Vots 

encriptats” 

○ Trustees enganxen la part de la seva clau privada al camp de text 

corresponent 

○ Clicar botó “Desencriptar” 

○ Descarregar vots desencriptats 

4. Recompte de vots 

○ Entorn de proves 

○ Producció 

○ Trustees enganxen el contingut de l’arxiu descarregat dels vots al camp de 

text “Vots desencriptats” 

○ Clicar botó “Realitzar recompte” 

○ Es visualitzen els resultats 

○ Descarregar resultats en CSV clicant al botó “Descarregar resultats” 

  

https://decidim-impd-pr-1.herokuapp.com/admin/elections/tally
https://impd.decidim.barcelona/admin/elections/tally
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Anul·lar vot electrònic 

En el cas que una persona hagi votat de manera electrònica i vulgui votar en persona 

després, primer cal anul·lar el seu vot electrònic. 

 

Només les persones amb accés al panell d’administració ho poden fer. 

 

1. Accedir al panell d’administració 

a. Entorn de proves 

b. Producció 

2. Introduir totes les dades del cens al formulari 

3. Introduir el codi de votació que la persona va rebre per SMS al votar 

4. Introduir el rebut del vot que la persona va rebre després de votar 

5. Clicar anul·lar vot 

6. Es crea un registre al panell d’administració mostrant que l’administrador ha anul·lat 

el vot 

7. El votant pot comprovar que el seu vot existeix a la pàgina de cerificació de vot, però 

se li dirà que el vot ha estat anul·lat i no formarà part del recompte. 

 

  

https://decidim-impd-pr-1.herokuapp.com/admin/elections/spoil_vote
https://impd.decidim.barcelona/admin/elections/spoil_vote
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Entorn de proves 

 

És un entorn de proves on es pot fer una simulació del procés de vot de la mateixa manera 

que a l’entorn de producció. 

 

L’entorn de proves difereix en: 

● No hi ha verificació contra el padró 

● El cens ha estat generat 

● Les dates de votació no apliquen 

 

Dades per a fer les proves: 

● Cens 

● Web 

● Claus d’encriptació i parts privades 

● Dades administrador Decidim: 

○ Email: admin@example.com 

○ Contrasenya: decidim123456 

 

Casos d’ús interessants a provar: 

1. Identificació de votant correcta 

2. Identificació de votant incorrecta 

3. Identificació de votant fora de termini (no es pot ara per poder provar els altres) 

4. Identificació de votant sense inscriure al cens 

5. Identificació de votant inscrit al cens però no verificat 

6. Identificació de votant quan ja ha votat 

7. Cabina de votació: limitació de vots 

8. Cabina de votació: vot en blanc desactiva els altres 

9. Cabina de votació: Votar només els sectors que toquen 

10. Cabina de votació: codi de mòbil incorrecte 

11. Cabina de votació: modificar HTML per canviar el voter_id 

12. Cabina de votació: modificar HTML per canviar voting_digest 

13. Cabina de votació: votació correcta 

14. Cabina de votació: Iniciar dos processos de votació en pestanyes diferents, només 

un ha de funcionar 

15. Cabina de votació: poder votar dues vegades amb el mateix número de telèfon 

16. Previsualització de vot: modificar vot 

17. Previsualització de vot: emetre vot 

18. Verificació de vot: vot inexistent 

19. Verificació de vot: vot existent 

20. Verificació de vot: error quan vot modificat (cal acció manual) 

21. Verificació de vot: vot anul·lat 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae5ulOmgY1_pczfgAputM96vmxl8pGGVbOZzNO4WZXM/edit#gid=1835252643
https://decidim-impd-pr-1.herokuapp.com/elections/about
https://drive.google.com/drive/folders/1txEXnVre8zntjTV3k3wclf3qzZrQGJsi?usp=sharing
mailto:admin@example.com
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Aprovada per Junta Electoral del procés d´eleccions en sessió de 27 de maig de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Antoni Galiano Barajas 

Secretari de la Junta Electoral 
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