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Reglament per a les Primàries de Barcelona En Comú
Article 1. Objecte
1.1. Aquest document té per objecte regular el
procés de primàries per a la composició de la
llista electoral de Barcelona En Comú en òrgans
de representació institucional de la ciutat de
Barcelona.
1.2. Aquest document desenvolupa el procés
participatiu per escollir la llista electoral i les
funcions dels òrgans que en garantiran la
transparència i la participació.

Article 2. Calendari de primàries
2.1. El període de les primàries per a la llista
electoral de Barcelona En Comú començarà el
12 de febrer i acabarà el 15 de març.
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2.2. A continuació, hi ha els terminis més
detallats:
a) D
 el 13 al 24 de febrer: inscripció de les
candidatures (a cap de llista amb equip
de govern i a conseller/a de districte), tal
com estipula l’article 6 d’aquest reglament.
Durant aquest període s’hauran de demanar
els avals fixats per l’article 7 d’aquest
reglament.
b) El 25 de febrer es publiquen les candidatures.
c) El 25 i 26 de febrer s’hi poden fer esmenes
(vegeu l’article 11).
d) El 26 de febrer s’acaba el termini perquè les
diferents formacions resolguin tots els avals
sol·licitats.
e) El 27 el Comitè Electoral resol les incidències
relacionades amb les candidatures publicades,
d’acord amb les normes d’aquest reglament.
f) El 28 de febrer es proclamen les candidatures i
s’obre el registre electoral.
g) Del 28 de febrer al 6 de març es realitza la
campanya electoral de les primàries (vegeu
l’article 8).
h) D
 el 7 al 12 de març es fan les votacions (vegeu
l’article 9).
i) El 13 de març es proclamen els resultats.

j) El 13 i 14 de març es podran fer reclamacions
sobre els resultats (vegeu l’article 11).
k) El 15 de març el Comitè Electoral resol les
reclamacions, si s’escau.

Article 3. Condició i drets d’elector
3.1. Calendari. El registre s’obrirà el 28 de febrer.
3.2. Tindran condició d’electors totes les persones
inscrites al registre de Barcelona En Comú.
3.3. Podran inscriure’s al registre de Barcelona
En Comú totes les persones, amb independència
de la seva nacionalitat, residents al municipi
de Barcelona i de més de 16 anys, que es
comprometen a complir el codi ètic.
3.4. Per inscriure’s al registre de Barcelona
En Comú caldrà disposar d’un document
identificador (document d’identitat o passaport),
així com d’una línia de telefonia mòbil.
3.5. Les persones inscrites al registre de
Barcelona En Comú tenen dret a:
a) Participar en l’elecció de la llista electoral,
segons les normes d’aquest reglament.
b) Ser elegibles, d’acord amb el procediment fixat
per aquest reglament.
c) Rebre comptes de la confecció de les
candidatures.
3.6. Per a la gestió d’incidències vinculades
únicament a problemes informàtics es
pot fer servir l’adreça de correu electrònic
incidenciesregistre@bcnencomu.cat

Article 4. Candidatures
i circumscripcions
4.1. Es poden presentar dos tipus de
candidatures que conformaran la llista electoral
de Barcelona En Comú:
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a) Candidatures a cap de llista, amb un equip
de govern. Els equips estaran formats per un
mínim de 5 persones i un màxim 20 persones.
Hauran de complir amb els criteris de gènere i
vetllar per la representativitat de la confluència.
b) Candidatures a conseller/a de districte. Es farà
l’elecció d’un conseller/a per a cada districte
(10 en total).

6.3. Per emplenar el formulari s’han d’especificar
i aportar una sèrie de documents per a tots i
cadascun dels candidats, incloent també els
que conformen els equips de les candidatures
a cap de llista. Per aquest motiu, s’alerta de no
emplenar el formulari sense abans haver recopilat
tota la documentació de tots els membres de la
candidatura.

4.2. La circumscripció de les candidatures a cap
de llista és el registre de Barcelona En Comú i la
circumscripció de les candidatures a conseller/a
de districte és el registre vinculat únicament al
districte en qüestió.

6.4. Els documents que hauran d’aportar les
persones candidates són els següents:

Article 5. Candidats
5.1. Podran ser candidats aquelles persones
que estipula la Llei orgànica 5/85 del Règim
Electoral.
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5.2. Tenen caràcter de candidates totes les
persones que configuren una candidatura, ja
siguin cap de llista, membre del seu equip, o
candidat a conseller/a de districte.
5.3. Cada candidat només pot presentar-se a una
candidatura.
5.4. En cas que un candidat es presenti a
més d’una candidatura, quedarà exclòs de les
primàries.
5.5. En qualsevol moment una candidatura pot
retirar-se de les primàries escrivint al correu
electrònic d’incidències del Comitè Electoral
(vegeu l’article 11).

Article 6. Presentació
de les candidatures
6.1. Calendari. Les candidatures s’hauran
d’inscriure entre el 13 i el 24 de febrer.
6.2. La inscripció de les candidatures es farà a
través d’un formulari que es troba a:
https://barcelonaencomu.cat/primaries

- Compromís amb el codi ètic.
- No ser membre ni donant d’altres
organitzacions polítiques que hagin decidit
concórrer a les mateixes eleccions que
Barcelona En Comú.
- Compliment dels principis programàtics de
Barcelona En Comú.
- L’acceptació d’aquest reglament.
- Nom i cognoms.
- Adreça del domicili a Barcelona.
- Barri i districte de residència.
- Codi postal.
- Fotografia recent.
- Breu biografia.
- Escrit de motivació per presentar-se a la
candidatura.
6.5. Si alguna candidatura no emplena
correctament aquest formulari en el termini
establert quedaria exclosa de les primàries.
6.6. El Comitè Electoral proclamarà les
candidatures el 28 de febrer a la pàgina web
https://barcelonaencomu.cat/primaries
6.6. La informació referent a les incidències
vinculades al formulari d’inscripció de les
candidatures es troba a l’article 11.

Article 7. Avals
7.1. Calendari. El procés de petició d’avals
s’inicia el 13 de febrer i finalitza el 24 de febrer.
7.2. Totes les candidatures hauran de tenir
un mínim de dos avals de dues de les
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formacions polítiques que conformen
Barcelona En Comú.
7.3. El procés de petició dels avals de cada
candidatura és realitzarà per correu electrònic
a cada formació, especificant en el correu la
tipologia de candidatura, el nom i cognoms, el
document d’identitat i el districte en el cas de les
candidatures a les conselleries de districte.
7.4. Els correus electrònics corresponents a cada
formació són els següents:
EUiA: bcn@euia.cat
ICV: bcn@iniciativa.cat
Barcelona En Comú: avals@bcnencomu.cat
Podem: avalspodembcn@gmail.com
Procés Constituent:
avalsbcn@procesconstituent.cat
7.5. Totes les formacions hauran de comunicar
la resolució dels avals sol·licitats a les diferents
candidatures i al Comitè Electoral abans del 27
de febrer.
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7.6. La informació referent a les incidències
vinculades als avals sol·licitats per les
candidatures es troba a l’article 11.

Article 8. Campanya
durant les primàries
8.1. Calendari. La campanya durant les primàries
s’inicia el 28 de febrer i finalitza el 6 de març.
8.2. El Comitè Electoral vetllarà perquè s’habiliti
un espai web per donar a conèixer totes les
candidatures en igualtat de condicions. També
impulsarà espais i dinàmiques de participació
per visibilitzar les diferents candidatures i
fomentar la interlocució entre aquestes i la
ciutadania.
8.3. Cada candidatura organitzarà les activitats
que consideri adequades per fer-ne difusió.
8.4. Restriccions per a les candidatures i
formacions:

a) Es consideraran motius d’exclusió
immediata de la candidatura qualsevol
tipus de comportament orientat a malmetre
infundadament la reputació de qualsevol
candidat, així com comportaments xenòfobs,
homòfobs, insultants o violents acreditats.
b) El límit màxim de la campanya de les diferents
candidatures a conseller/a de districte es fixa
en 100 euros per fomentar la igualtat entre les
diferents candidatures.
c) No es podran utilitzar imatges gràfiques
de les diferents formacions que conformen
Barcelona En Comú, únicament el logotip i
imatge gràfica de Barcelona En Comú.
d) Els canals de comunicació de les diferents
formacions a tots els nivells, tan territorials
com sectorials, no podran fer campanya per
a cap candidatura concreta, es limitaran a
informar sobre el procés conjunt i a promoure
la participació de manera neutral.
e) Durant el període de votació, els canals de
comunicació creats per cada candidatura,
així com els canals personals dels candidats
només podran fer promoció de la participació,
però en cap cas fomentar el seu vot.
f) D
 urant el període de votació no es podrà realitzar
cap acte per part de les diferents formacions o de
les candidatures vinculat a les primàries.
8.5. La informació referent a les incidències
vinculades a la campanya de primàries es troba a
l’article 11.

Article 9. Sistema de votacions,
resultats i confecció de la llista
9.1. Calendari. Les votacions es faran entre les
9 h del 7 de març i les 20 h del 12 de març.
9.2. Es garantiran punts presencials de votació
habilitant un mecanisme d’ajuda amb garanties i
confidencialitat de la votació en el sistema digital
creat per a les primàries.
9.3. Els punts presencials de votació
es publicaran a la pàgina web https://
barcelonaencomu.cat/primaries així com
els dies i horaris corresponents.
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9.4. Es constituiran per al moment de la votació
la mesa electoral, integrada per un mínim de
dues persones, president o presidenta i per un
secretari i secretària, així com també poden
haver-hi vocals que garantiran i vetllaran pel
funcionament de la votació, la confidencialitat
i l’exercici al vot de les persones registrades.
Les persones que conformen les diferents
meses electorals seran validades pel Comitè
Electoral.
9.5. Les meses electorals estaran ubicades en
locals accessibles en dates concretes que seran
validades pel Comitè Electoral com a punts de
votació.
9.6. Hi haurà dos tipologies de vot: el vot referent
a una candidatura i el vot en blanc. El sistema de
votació serà de majoria simple i tindrà en compte
totes dues tipologies de vot.
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9.7. Les votacions que es realitzaran en una
plataforma digital seran amb mesures de
seguretat i encriptació del vot. Es contractaran
dues entitats independents com a autoritats amb
les competències per fer l’escrutini dels vots.
9.8. Perquè una candidatura a conseller/a
pugui ser aprovada haurà d’haver votat, amb
independència del vot en qüestió, almenys un
15% del registre de la seva circumscripció.
9.9. Els consellers de districte s’ordenaran per
nombre de vots emesos en cada circumscripció.
9.10. La candidatura escollida a cada districte
tindrà dret a percebre l’assignació corresponent i
ser portaveu o portaveu adjunt de districte.
9.11. En cas que no hi hagi cap candidatura en
un districte, l’elecció dels consellers del districte
es farà després de les eleccions del 24 de maig.
9.12. En cas que hi hagi només una candidatura
es procedirà a validar-la.
9.13. En cas que dos candidats obtinguin el
mateix nombre de vots, el lloc se sotmetrà a
sorteig entre les candidatures empatades.

9.14. Es publicaran els resultats de les votacions
el 13 de març a la pàgina web
https://barcelonaencomu.cat/primaries
9.15. La informació referent a les incidències
vinculades a les votacions es troba a l’article 11.

Article 10. Òrgan de control
10.1. La Coordinadora de Barcelona En Comú
vetllarà pel bon funcionament, impuls i difusió de
les primàries.
10.2. El Comitè Electoral es l’òrgan encarregat
d’organitzar, coordinar, supervisar el procés de
primàries i el compliment d’aquest reglament, així
com de vetllar per la transparència del procés, el
compliment del codi ètic de Barcelona En Comú
i els drets i deures de les candidatures i de les
persones que vulguin participar en el procés de
primàries.
10.3. El Comitè Electoral estarà escollit per la
Coordinació de Barcelona En Comú. No podran
formar part del Comitè Electoral cap candidat.
10.4. Les funcions del Comitè Electoral són les
següents:
a) Validar les candidatures que es presenten.
b) Vetllar per la confidencialitat de les dades.
c) Fer públic el calendari del procés i garantir-ne
el compliment.
d) Garantir la informació a totes les candidatures i
la publicació de les que es presentin.
e) Organitzar i garantir els punts de votació i el
funcionament de la plataforma web per votar.
f) Comunicar el resultat de l’escrutini a la
Coordinadora de Barcelona En Comú.

Article 11. Incidències
11.1. Les incidències seran resoltes pel Comitè
Electoral amb relació al calendari fixat a l’article 2.
11.2. Només les candidatures podran presentar
incidències, reclamacions o incompatibilitats
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al Comitè Electoral via la següent adreça de
correu electrònic:
incidenciescomite@bcnencomu.cat
Disposició addicional primera:
La llista electoral final que concorrerà a les
eleccions municipals de Barcelona estarà
subjecte a una correcció de gènere. A més, el
portaveu i el portaveu adjunt de cada districte
seran paritaris, així com el total de consellers de
Barcelona En Comú.

Disposició addicional tercera:
El protocol d’actuació i documentació tècnica de
la plataforma de votació es publicitarà a la pàgina
web https://barcelonaencomu.cat/primaries
abans de l’obertura de les votacions.
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Disposició addicional segona:
Barcelona En Comú garantirà la confidencialitat
de les dades de tots els participants i el seu

ús exclusiu per a les finalitats exposades en
aquest reglament, així com el compliment
del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. La documentació referent
a la protecció de dades de caràcter personal
es publicitarà a la pàgina web https://
barcelonaencomu.cat/primaries abans de
l’obertura del registre.
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