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Fonamentació  

En data 6 d’octubre de 2020, el Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat va aprovar definitivament el Reglament electoral a les Eleccions al Consell Rector 

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.  

La Disposició addicional Quarta de l´esmentat Reglament faculta a la Junta Electoral per 

regular via instrucció els requeriments tècnics del vot electrònic, i introduir les modificacions 

que tenen per objecte adequar el contingut del Reglament al procés de vot electrònic de 

l´Ajuntament de Barcelona, basat en la plataforma Decidim Barcelona, així com per auditar els 

estàndards dels sistemes end-to-end verificable (E2E-V), les funcionalitats a garantir i 

l´accessibilitat del procés de votació. 

 

Entorn tecnològic 

El desplegament de l’entorn de seguretat del sistema de vot per a les eleccions de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat és el mateix que Decidim Barcelona i s’ha fet en 

l’entorn Election Guard de Microsoft. 

Election Guard és un entorn que securitza i millora el procés de vot, atorgant-li atributs de 

verificabilitat, seguretat i auditoria fixats en els requeriments del capítol 5 secció 3 del 

Reglament electoral a  les Eleccions al Consell Rector de l  Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat 

Al mateix temps, es tracta d’un producte open source que facilita l’experiència de vot i fent-lo 

escalable, de manera que les millores en accessibilitat i usabilitat són aprofitables per altres 

procediments de vot que es desenvolupin en l’entorn Decidim. 

La documentació tècnica sobre la parametrització de les eleccions a decidim es pot 

descarregar a https://github.com/decidim/decidim/issues/5971 

 

Procediment de vot per a l’usuari 

Per iniciar el procediment de vot electrònic l’usuari haurà de connectar-se a la web 

impd.decidim.cat 

 

Una vegada s’accedeix a impd.decidim.cat, l’elector haurà de situar-se a l’opció de la franja del 

menú superior “Votacions”, des d’on accedirà a tres continguts: un merament informatiu, un 

que li servirà per obtenir el codi per votar i l’altre des d’on s’accedirà a l’urna electrònica per 

dipositar el seu vot. 

 

https://github.com/decidim/decidim/issues/5971
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Votació 

Un requisit previ per obtenir el codi per votar és haver-se inscrit al cens. Els usuaris que no 

s’hagin inscrit al cens amb anterioritat podran fer-ho entre 1 i 18 de juny accedint a l’opció de 

la franja del menú superior “Cens electoral” 

Per obtenir el codi per votar cal haver accedit a la pestanya “Eleccions” i anar al submenú 

“Votació”. En aquest submenú caldrà informar del número de document d’identitat 

(DNI/NIE/Passaport), la data de naixement i el codi postal de la persona amb dret a vot.  

 

 

El codi per poder votar s’enviarà al telèfon mòbil de les persones usuàries, i tindrà una validesa 

de 15  minuts, per garantir la seguretat del sistema de vot. 
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El telèfon mòbil es podrà utilitzar dues vegades per evitar impersonacions. D’aquesta manera, 

es possibilita que les persones que actuen per representació de menors de 16 anys, o persones 

amb pluridiscapacitat puguin  utilitzar el mateix telèfon mòbil per aquesta finalitat.  

El codi s’associa a la informació de cens de les persones amb discapacitat i dóna informació 

sobre els districtes electorals on vota la persona. 

 

Procediment de vot electrònic 

L’urna de vot electrònic es trobarà activa entre l’1 i 16 de juny a impd.decidim.cat i s’hi 

accedirà des de l’opció de la franja del menú superior “Votació”. Per accedir a l’urna s’haurà de 

clicar a l’opció “Votació” i omplir tots els camps del formulari. 

 

Una vegada s’ha rebut per SMS al mòbil el codi de votació, cal introduir-lo a la web per 

dipositar el vot dins l’urna. 

Abans de dipositar el vot es demana confirmació i per confirmar el vot cal fer clic al requadre 

vermell inferior “Vota” 

 

 

Si la votació ha estat correcta aquesta té un número d’identificació que cal conservar si es vol 

anul·lar un vot en algun moment del procés. 
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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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