
Votació electrònica en remot 

Podeu realitzar la votació electrònica des de les vostres empreses o 

domicilis des de les 9h del 2 de maig i fins les 9h del 7 de maig. I el 

dia 8 podreu fer-ho presencialment a la seu de La Cambra. 

Hi ha dos tipus d’electors: les persones físiques i les jurídiques, és a 

dir, els autònoms i les societats. 

Si sou autònoms, per votar només necessiteu el DNI electrònic, el 

vostre PIN o contrasenya i un lector de targetes acoblat al vostre 

ordinador. 

Els certificats digitals del eDNI caduquen als 30 mesos. Si és el teu cas, 

abans de votar hauràs d’actualitzar-ho. Per fer-ho has d’anar a la 

Comissaria de la Policia (C/ Baldrich, 1 de Terrassa) i des d’una 

màquina que tenen instal·lada per fer-ho, en menys de 2 minuts el 

tindràs actualitzat. 

Si sou una empresa, es necessita que l’administrador disposi d’un 

certificat digital que identifiqui la persona i la seva representació dins 

l’empresa. Però, no tots els certificats digitals són iguals, abans de 

votar hauríeu de comprovar que podeu fer-ho amb el vostre. Us 

recomanem que mireu la relació de certificats digitals vàlids.  

Quin és el procediment: 

1.- Heu d’accedir al Portal de l’elector, en el qual hi trobareu 

informació sobre el sistema de votació. Aquest enllaç no estarà 

disponible fins el 2 de maig. 

2.- Des del Portal d’elector podreu accedir al Portal de votació. 

Per accedir-hi necessitareu autenticar-vos amb el vostre 

certificat digital i contrasenya. Un cop fet el Portal us mostrarà 

els grups, categories i, si s’escau, subcategories, on tindreu dret 

a vot. 

3.- Un cop escollit on voleu votar el sistema us mostrarà la 

butlleta on es mostraran tots els candidats. Un cop heu escollit 

els que voleu votar, el sistema us donarà l’opció de continuar 

votant en altres grups o categories si els vostres epígrafs ho 

permeten o podreu abandonar el sistema. Abans, però, el 

sistema us lliurarà un rebut de votació conforme heu votat i els 

vostres candidats han estat introduïts a l’urna digital. 

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/01/annex_4_certificats_digitals_admesos_vot_electronic_de_forma_remota-00000004.pdf
https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/01/annex_4_certificats_digitals_admesos_vot_electronic_de_forma_remota-00000004.pdf


Si teniu la possibilitat de votar per diferents epígrafs us demanem que 

ens ajudeu escollint els candidats dels altres sectors empresarials. 

Consulteu aquí la relació de candidats. 
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