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Eleccions 2021 al Consell Rector  
de l'Institut Municipal  
de Persones amb Discapacitat 
Instruccions per votar per internet  
 

En quin text jurídic es basa? 
En el Reglament electoral per a les Eleccions 2021 al Consell Rector  
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). 
El 6 d’octubre de 2020, el Consell Rector de l’IMPD 
va aprovar aquest Reglament. 
La Junta Electoral és l’encarregada d'aprovar  
els requisits tècnics del vot per internet,  
fer els canvis necessaris en el procés de vot  
i controlar-ne la qualitat i l´accessibilitat. 
 
Pots consulta el reglament  
clicant en aquest enllaç del 'Reglament electoral a les eleccions al Consell Rector de l'IMPD'.  

Quina tecnologia s’utilitza? 
El sistema de vot per a les eleccions de l’IMPD  
és el mateix que el de la plataforma Decidim Barcelona.  
 
És un sistema de vot electrònic segur i fiable.  
Manté el secret del vot en tot el procés de la votació. 

Com pots votar per internet? 
Abans de votar, necessites:  

• El número del teu DNI 
• El nom de la persona o persones candidates que vols votar  
• Tenir el mòbil a mà. Rebràs un missatge SMS al mòbil amb el codi per votar 

 
Quan ho tinguis tot preparat, has d'entrar a la pàgina web impd.decidim.barcelona  
i clicar l’opció 'Eleccions', del menú de la franja de dalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recorda que per votar has d’estar inscrit o inscrita al cens electoral. 
Si no t’hi has inscrit abans de votar, podràs fer-ho entre l’1 i el 18 de juny. 
Has d’entrar a l’opció “Cens electoral” del menú de la franja de dalt,  
del web impd.decidim.barcelona. 

https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022020018758
https://impd.decidim.barcelona/


 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop dins d’'Eleccions', has de clicar l’opció 'Votació'. 
 

 
 
A ‘Votació’ hi trobaràs un formulari per identificar-te i poder començar la votació. 
En el formulari hi has d'escriure:  

• el número del teu DNI, NIE o passaport 
• la teva data de naixement  
• el codi postal d'on vius 
• el número de telèfon mòbil  
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Quan hagis omplert el formulari, clica el botó 'Enviar'. 
Passaran dues coses: 

• Rebràs un missatge SMS al teu mòbil amb el teu codi per votar. 
• Veuràs la persona o les persones candidates  

del sector o sectors de discapacitat en els quals tens dret a votar.  
 

 
 
Primer hauràs de seleccionar qui vols votar. 
Després hauràs d’escriure el codi que has rebut per SMS en el requadre 'Codi de votació'  
i clicar 'Enviar i previsualitzar'.  
 
Sortirà el llistat de les persones que has escollit, i podràs: 

• Clicar el requadre verd si vols canviar el teu vot i votar una altra persona. 
• Clicar el requadre vermell si vols 'Votar'.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quan cliquis 'Votar' sortirà un altre missatge  
que et preguntarà si vols confirmar el vot.  
Per confirmar el teu vot, has de clicar 'ok' i ja hauràs votat!  
 
Finalment, sortirà aquest missatge:  
'Ja has votat, el teu vot ha estat introduït correctament a l'urna l'electrònica'.  
 
Cada vot té un número d’identificació. 
Guarda el teu número d’identificació de vot  
fins que acabi el període de votacions, el 18 de juny.  
Per fer-ho, clica el requadre vermell 'Descarregar el número d'identificació del teu vot'. 
El necessitaràs si vols comprovar el teu vot en algun moment del procés. 
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Recorda que pots votar: 

• Un màxim de 5 persones del sector  
de les persones amb discapacitat física,  
que poden ser de diferents candidatures 

• Un màxim de 2 persones del sector  
de les persones en situació de trastorn de salut mental. 

• Un màxim d'1 persona dels sectors  
de les persones amb discapacitat intel·lectual, auditiva i visual.  

 
Has de saber que:  
Un mateix telèfon mòbil només es pot utilitzar dues vegades.  
D’aquesta manera, les persones tutores de menors de 16 anys  
o les persones amb pluridiscapacitat  
podran utilitzar el mateix mòbil per obtenir el codi. 
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