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Eleccions 2019 

 

Votació per mitjans electrònics de forma remota: 

La votació per mitjans electrònics de forma remota per elegir, per sufragi dels electors i les 

electores, les persones membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, 

serveis i navegació de Catalunya d'acord amb l'article 25 del Decret electoral, començarà el 

dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia 7 de maig de 2019, a les 9:00 

hores. 

Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una 

adreça URL habilitada a l'efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres oficials de 

comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. 

Els certificats digitals admesos per a l'exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota 

en els quals cada grup i, si escau, categoria podrà votar als seus representats, són els que es 

publiquen al següent enllaç. 

Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de forma 

remota, comptaran amb un servei d'atenció a l'usuari de la plataforma habilitada a l'efecte, 

per tal que, si s'escau, puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin tenir. La 

informació i les dades de contacte d'aquest servei restaran a disposició de les persones 

electores a la pàgina web de cadascuna de les cambres. 

 

Votació per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi 

electoral: 

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc, per a totes les cambres, 

el dia 8 de maig de 2019, de 10.00 hores a 18.00 hores, sense interrupció, al/s col·legi/s 

electoral/s de la demarcació de la cambra corresponent, que disposaran del cens de tota la 

demarcació de la cambra, en format electrònic. 

 

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/01/annex_4_certificats_digitals_admesos_vot_electronic_de_forma_remota-00000004.pdf
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 Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot de forma 

presencial després que la Mesa els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, 

els registri i els doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de votació d'un sol 

ús. 

 Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, d'acord amb la 

normativa vigent, podran emetre el seu vot de forma presencial al col·legi 

electoral, mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les 

identifiqui, les registri i els hi doni accés mitjançant el lliurament d'una clau de 

votació d'un sol ús. Els representants de les persones jurídiques, a més a més del 

DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder de representació 

corresponent. 

 

En aquells supòsits en els quals els electors i les electores, en el moment d'adreçar-se davant 

la Mesa electoral, tinguin algun tipus d'incidència per identificar-se, registrar-se o obtenir 

l'accés per emetre el seu vot abans d'haver obtingut la clau d'accés a la votació, podran 

presentar una reclamació per escrit davant la presidència de la Mesa, que la resoldrà a l'acte. 

Aquesta resolució es podrà apel·lar en el termini de dos dies davant la junta electoral 

territorial corresponent. 

 


