
Reglament Electoral General

Preàmbul

Barcelona  en  Comú  és  un  espai  plural  d’acció  i  d’empoderament  ciutadà,  fruit  de  la
confluència de diversos espais i actors polítics. 

Aquest  reglament  busca  dotar  l’organització  d’un  marc  de  referència  que  garanteixi  l’agilitat  i
transparència en diferents processos electorals, siguin a òrgans interns de Barcelona en Comú o
primàries per a triar candidatures a càrrecs institucionals.
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Secció 1. Principis generals 

Article  1.  Pluralisme.  Els  processos  electorals  han  de  promoure  la  sel.lecció  de  les
persones més adequades en cada cas,  respectant  i  buscant  el  pluralisme i  la diversitat
propis de l’organització. En aquest sentit, s’ha de considerar:
 

a. Garantir la representació dels diferents espais de l'organització 
b. Respectar la diversitat d’orígens i trajectòries de les persones candidates
c. La diversitat d’edats
d. Es  promourà  amb  diversos  mecanismes  -  per  exemple,  formació,  facilitació,  i

discriminació positiva - per fomentar la representació de la diversitat cultural en els
càrrecs electes

Article 2. Igualtat de gènere. Assolir la igualtat de representació entre homes i dones és un
objectiu que cal tenir sempre en compte. Aquest principi ha de tenir preferència en cas de
conflicte amb altres principis recollits en aquest reglament.

Article 3. Igualtat d’oportunitats i condicions. Els processos electorals de Barcelona en
Comú han de procurar la igualtat d’oportunitats i condicions entre totes les persones que
formen part de l'organització. Aquesta igualtat s’ha de manifestar especialment en:

a. Igualtat de vot, afavorint la proporcionalitat
b. Igualtat d’oportunitats de presentar candidatures
c. Igualtat de recursos per difondre candidatures
d. Igualtat d’accés a la informació necessària

Article  4.  Agilitat  dels  processos. Els  processos  electorals  han  de  ser  el  més  àgils
possibles, de manera que es puguin iniciar i executar amb la major brevetat possible i sense
requerir despeses o recursos excessius. 

Article  5.  Transparència.  Tots  els  processos  electorals  han  de  ser  transparents  amb
l’objectiu d’afavorir la participació, promoure la legitimitat de les persones representades i
garantir el control. Les persones participants han de poder saber, entre altres coses:



a) Els calendaris de cada procés electoral
b) Les persones candidates i les seves propostes
c) Les dades estadístiques del Cens Electoral, abans de cada votació
d) El desenvolupament del procés i els seus resultats
c) Els mecanismes d’impugnació i al·legacions

Article 6.  Qualitat democràtica.  Els processos electorals són una peça important en la
millora de la qualitat democràtica. Cal doncs maximitzar les possibilitats de participació de
totes les persones, tenint en compte les seves limitacions en termes de recursos, capacitats,
condicions de partida, etc.

Article 7. Simplicitat. Tots els processos electorals han de ser el més senzilles possibles,
sempre que no afecti la seva qualitat, i d’acord amb la resta de principis. En particular:

a. Les persones votants han de poder entendre els processos i l’efecte del seu vot
b. Les  persones  candidates  han  de  poder  entendre  els  processos  i  les  funcions  i

responsabilitat
c. Totes les persones participants han de tenir vies simples per a presentar al·legacions

i impugnacions

Article  8.  Cohesió  de  l’organització  i  joc  net.  La  competència  electoral  ha  de  ser
compatible amb l’objectiu de promoure la cohesió de l'organització. El joc electoral ha de
tenir com a objectiu millorar la qualitat de les candidatures i la cerca de consensos amplis.
S’ha  d’evitar  la  priorització  d’interessos  personals  i  sancionar les  pràctiques  divisives,
agressives o excloents. 

Article 9. Obligatorietat. Aquest reglament i els annexes que defineixen els procediments
específics són de compliment obligatori.  Tots els espais i eixos de treball de Barcelona en
Comú ha de basar-se en aquesta normativa a l’hora de concretar els seus mecanismes
electorals i representatius. 

Secció 2. Inici del procés electoral

Article  10.  Convocatòria  d’eleccions.  Abans  de  l’inici  de  qualsevol  procés  electoral,
l'òrgan competent  que ha de quedar  definit  en cadascun dels  reglaments específics ha
d’informar de l’inici del mateix a través de una Convocatòria formal d’eleccions a totes les
persones amb dret de vot o de formar candidatura. Aquesta comunicació obligatòriament ha
d’incloure:



a. Calendari electoral
b. Càrrecs que s’escullen (funcions i responsabilitat)
c. Reglament electoral específic
d. Dates de tancament del cens electoral i procediment per verificar si se’n forma part
e. Via de presentació d’alegacions i impugnacions

Secció 3. Dret a votar i a presentar candidatures

Article 11. Dret a votar. Tenen dret a vot aquelles persones que a data del tancament del
cens electoral hi figurin inscrites i que tinguin setze anys complerts. Després del tancament
del cens es comunicara a cada persona inscrita el cens el seu dret a votar. Enviar un correu,
quan s’inicia el procés, indicant en quin cens electoral està inscrita.

Article  12.  Dret  a  presentar  una  candidatura.  Per  presentar-se  com  a  candidat  o
candidata, a excepció de candidats independents en primàries, que haurà de quedar regulat
en el reglament específic, les persones han de complir els requisits següents:

a. Figurar inscrit en el cens electoral corresponent a la data que es convoquin eleccions
b. En el cas de candidats/es al comitè de garanties, tenir una antiguitat mínima de nou

mesos al cens d’activistes de Bcomú.
c. No ser membre del Comité Electoral

Article 13. Cens electoral. El cens electoral de cada procés electoral serà diferent segons
el tipus d’elecció i càrrec:

a. Cas 1:  primàries. Per  a  eleccions  primàries  a  llistes  electorals  per  a  eleccions
municipals, autonòmiques, al Congrès dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu,
i eleccions a Consellers de Districte el cens electoral serà el Registre de Barcelona
en Comú (El Comú) .

b. Cas 2: càrrecs interns. Per a eleccions a càrrecs de Barcelona en Comú, el cens
electoral serà el Cens d’Activistes de Barcelona en Comú:

i) Per al Comitè de Garanties, la Direcció Executiva i les representants de la
comunitat de Barcelona en Comú a la Coordinadora General i en el Consell
Polític,  el  cens electoral  serà el  Cens d’Activistes de Barcelona en Comú
íntegre.

ii) Per  als  i  les  representants a la  Coordinadora General  de les  Comissions
Tècniques,  Relat  i  les  Assemblees  de  Districte,  el  cens  electoral  serà
conformat per les persones inscrites en el Cens d’Activistes de Barcelona en
Comú que participa en els respectius espais.



Article  14.  Tancament  del  cens  electoral.  El  cens  electoral  es  tancarà  segons  quedi
recollit en els reglaments específics de cada procés electoral.

Article 15. Publicació de dades. El cens provisional serà accessible el dia següent de la
convocatoria  electoral  i  estarà  a disposició  de cadascuna de les persones interessades
durant tres dies naturals, per la seva consulta i sol·licitud de inclusió, exclusió o correcció de
dades. El Comité Electoral resoldrà les incidències en el tèrmini d’un dia natural i publicarà
el cens definitiu al dia següent.

Secció 4. Candidatures

Article 16.  Tipus de candidatures.  La Coordinadora serà la responsable de facilitar  la
formació i obrir un procés de debat ampli a l'organització sobre la tipologia de candidatures i
els criteris a ampliar segons els tipus de procés electoral, en un termini màxim de 9 mesos
des de la data d’aprovació d’aquest Reglament.

Article 17.  Acumulació de càrrecs.  Tot  reglament específic  introduirà mecanismes per
evitar l’acumulació de càrrecs diferents en les mateixes persones.

Article 18. Obligacions de les candidatures.  Les candidatures individuals i  les d’equip
tenen les obligacions següents:

a. Explicar les raons per les que es defensa la seva candidatura a través dels mitjans
que determini cada reglament específic de cada elecció.

b. Acceptació del Codi Ètic per totes les persones que optin a les candidatures de les
diferents eleccions.

Article 19. Avals. En les eleccions incloses en el Cas 1 (primàries) tota candidatura ha de
presentar obligatòriament  juntament amb la seva sol·licitut  i  documentació requerible un
nombre determinat d’avals que serà establert en el reglament específic de cada elecció. En
les eleccions del Cas 2 cada reglament específic establirà la necessitat o no de requerir
avals.

Article 20. Recollida d’avals. Tots els avals han d’utilitzar el mateix document base amb
tots els camps complimentats. Aquest document ha d’estar disponible per totes les persones
elegibles a l’inici del període de recollida d’avals.

Article  21.  Impugnacions. Les  candidatures  es  podran  impugnar  davant  del  Comité
Electoral  fins a les 48 hores següents a la  finalització del termini  de presentació de de
candidatures, per incumpliment d’aquest reglament o dels annexes respectius.  El Comité
Electoral  resoldrà  les  impugnacions  en  el  tèrmini  d’un  dia  natural  i  i  farà  pública  la
proclamació de candidatures l'endemà



Secció 5. Campanya electoral
Article 22. Neutralitat.  L’organització com a tal haurà de mantenir una estricta neutralitat
durant  el  desenvolupament  del  procés  electoral.  Els  càrrecs  electes  institucionals  i  els
membres de la Direcció Executiva poden expressar el seu suport estrictament individual a
qualsevol  candidatura,  evitant  expressament  fer  servir  recursos i  mitjans institucionals  o
orgànics  per  afavorir  candidatures  concretes  (llevat  que  es  presentin  com  a  persones
candidates en la mesura que ho autoritzi el Reglament electoral específic).

Article  23.  Recursos. L’organització  brindarà  tots  els  mitjans  que  requereixi  el  Comitè
Electoral a fi de procedir a la consecució de les eleccions en curs. 

a. El Comitè Electoral vetllarà per que totes les candidatures disposin de les mateixes
oportunitats per la seva difusió i  facilitarà els mitjans oportuns per assolir  aquest
objectiu.  La  vulneració  de  les  resolucions  del  Comitè  Electoral  en  aquest  sentit
representarà una falta greu.

b. Tots els reglaments específic han de concretar quins elements comuns hauran de
tenir  les  campanyes  dels  candidats,  de  manera  que  es  garantís  una  informació
homogènia  per  a  que  els  electors  puguin  valorar  les  candidatures.  Tots  els
reglaments específics han de concretar els elements de campanya prohibits per a tot
candidat i amb la finalitat d’afavorir la igualtat d'oportunitats.

Article  24.  Calendari  de  la  campanya. El  periode  de  campanya  electoral  s’haurà
d’anunciar juntament amb la Convocatòria d’eleccions i si es preveu fer-ne, durarà sempre
entre 7 i 15 dies.

Article  25.  Comportaments  sancionables.  Seran  motiu  de  sanció  els  següents
comportaments:

a. Són considerats faltes lleus els següents comportaments:
i. L’enviament de correu massiu no desitjat,  tipus “spam” (què es considera

spam  depèn  del  tipus  d’elecció  i  es  regula  a  través  de  cada  reglament
específic) 

ii. Fer una campanya en negatiu. Aquesta s’entén com: caracteritzar de forma
explícita i negativa o desprestigiar personalment a altres candidatures que es
presenten en les mateixes eleccions o bé persones o equips que exerciren
anteriorment els càrrecs a ocupar. Això no és contradictori amb contrastar les
propostes pròpies amb les d’altres candidatures.

b. Són considerats faltes greus els comportaments següents:
i. Accions o llenguatge discriminatori i ofensiu
ii. Atacs personals
iii. Utilitzar  recursos  més  enllà  dels  establerts  per  l’organització  per  a  cada

elecció
      c. Es considerada falta molt greu qualsevol manipulació en el recompte de vots

Secció 6. Votacions



Article 26. Mitjans de votació. En la mesura que sigui possible, les votacions sempre es
fan, tant de manera digital com presencial.

a. En el cas de votacions presencials, s’ha de procurar que hi hagi pluralitat de llocs de
votació per afavorir l’accés de persones que no poden/volen votar digitalment.

b. En el  cas de votacions digitals,  s’ha de procurar que el  mecanisme sigui el més
simple possible. 

Article 27. Responsables. 

a. En el cas de votacions presencials, sempre ha d’haver-hi almenys dos responsables
per cada punt de votació presencial. Aquestes persones poden ser les mateixes que
les responsables del recompte. En qualsevol cas, s’ha d’informar els seus noms al
comitè electoral, com a mínim, el dia abans de la elecció. 

b. Responsable dels punts de votació digital.
c. Cap responsable de mesa electoral pot ser membre de cap candidatura.

Article 28. Control.

a) S’han d’implementar els mecanismes de control necessaris per a evitar el vot doble
(digital i presencial).

b) Les candidatures  podran  nomenar  interventors  en  els  diferents  punts  de votació
presencial, que s’hauran d’identificar davant del Comité Electoral, com a minim, el dia abans
de la elecció.

Article 29. Recompte i acta d’escrutini.

a. En el cas del vot presencial el recompte serà públic i ha d’haver-hi, com a mínim,
dos responsables de cada punt de recompte. Aquestes persones responsables s’han de
definir  per sorteig entre les persones inscrites en el Cens d'Activistes. Aquestes persones
han d’acceptar o rebutjar expressament aquesta responsabilitat abans del començament de
la votació.

b. Els interventors de les candidatures podran ser als punts de recompte i hauran de
ser identificats sempre prèviament davant del Comité Electoral.



c. L’acta d’escrutini tindrà, al menys, la següent información: nom dels responsables
del punt de vot, nom dels interventors (si els hi hagués), nombre de votants, vots obtinguts
per cada candidatura, vots nuls, reclamacions o incidències.
Article  30. Resultat: paritat de gènere. El resultat electoral ha de reflexar la paritat de
gènere seguint aquests criteris:

a. En cada circumscripció electoral (si n’hi ha més d’una) de l’elecció ha d’haver-hi,
com a mínim, un 50% de dones. Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a
garantir sempre aquest mínim. 

b. En cas de candidatures individuals per a un càrrec individual  s’ha de garantir  la
major paritat possible considerant els resultats electorals de forma global.

c. En cas d'empat s'aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona.

Article 31. Impugnació i proclamació de resultats definitius. Una vegada publicats els resultats
provisionals, s’obre un període de 2 dies naturals d’impugnación dels resultats. El Comité Electoral
haurà de resoldre les impugnacións en el termini de 1 dia natural i proclamar els resultats definitius a
l’endemà”.

Secció 7. Òrgans de control 

Article 32. Funcions del  Comitè electoral  i  Comitè de Garanties. El Comitè electoral  és
l’òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament dels processos electorals de Barcelona
en Comú. Té les funcions següents:

a) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament Electoral General i dels seus annexes. 
b) Resoldre dubtes i respondre consultes sobre les implicacions concretes de les regles

contingudes en aquest Reglament Electoral i els seus annexes.
c) Interpretar  el  reglament  electoral  per  a  resoldre  en  primera  instància  totes

impugnacions  o  al·legacions  per  incumpliment  d’aquest  reglament  o  dels  seus
annexes.

d) Imposar  les  sancions  corresponents  per  incumpliment  d’aquest  reglament  en  la
Disposició Transitòria.

Article 33. Composició. El comitè electoral estarà format per cinc persones titulars més
cinc persones suplents que figurin inscrites al Cens Electoral que representin al màxim la
pluralitat i diversitat de sensibilitats de Bcomú.

Article 34. Elecció dels membres del comitè electoral. Els seus cinc membres titulars i
cinc suplents són proposades per la Direcció Executiva i aprovades per la Coordinadora. El
comitè  electoral  serà  escollit  ad-hoc  a  cadascun  dels  processos  electorals  que  s'hagin
d'iniciar  però  els  seus  membres  sempre  formaran  part  del  grup  de  cinc  titulars  i  cinc
suplents escollits de forma prèvia per la mateixa Coordinadora. El seu mandat finalitzarà
amb el tancament formal del procés electoral corresponent.



Article 35. Persones adscrites al Comité Electoral.  El  comitè electoral  podrà comptar
amb  un  equip  de  suport  de  consens  que,  en  cap  cas,  tindrà  dret  a  intervenir  en  les
deliberacions del comitè electoral.

Article  36.  Interventors  de  candidatures.  Seran  interventors  de  cada  candidatura  les
persones  designades  per  les  candidatures  i  que  siguin  identificades  davant  del  Comité
electoral, podent participar també en el recompte de vots.
Article 37. Funcionament. Funcionament del Comitè Electoral. El Comitè electoral decidirà
el seu funcionament tot i respectant aquests criteris:

a. Es reuneix amb la freqüència necessària per a afavorir el compliment dels terminis
dels processos electorals.

b. Pren les decisions, sempre que sigui possible per consens, en cas contrari i si la
resposta ha de ser inminent s'usarà la majoria simple. 

c. Quan es constati la impossibilitat d’arribar a un consens pot prendre decisions per
majoria simple.

d. Les seves decisions constaran per escrit  i  justificades,  indicant  si  s'han pres per
consens o votació amb majoria simple.

Article 38. Comitè de Garanties. Seguint els criteris marcats pel document de Fase D, el
Comité de garanties funciona com a segona instància en el cas de qualsevol al·legació o
impugnació  relacionades  amb  aquest  reglament  o  els  reglaments  electorals  específics
(annexes).  El  Comité  de Garanties  es  regirà  pel  seu reglament  i  les  seves resolucions
podrien modificar els resultats d’algun procés electoral.

Secció  8.  Contingut  dels  Reglaments  Electorals
específics (Annexes)

Article 39. Contingut mínim. Cada Reglament Electoral específic ha de respectar i, en el seu cas
desenvolupar, tots els criteris i requisits que estableix aquest Reglament Electoral General.

Article  40.  Terminis.  Tot  Reglament  Electoral  específic  obligatòriament  ha  d’establir  la
duració total  mínima i  màxima del procés electoral  concret.  A més,  ha d’establir,  com a
mínim, els terminis de les següents fites:

1) Convocatòria d’eleccions
2) Tancament cens electoral 



3) Al·legacions al cens electoral
4) Recollida d’avals (si s’escau)
5) Candidatures

a) Presentació
b) Proclamació provisional 
c) Al·legacions 
d) Proclamació definitiva

6) Campanya
7) Al·legacions sobre la campanya
8) Període de votació
9) Resultats
10) Al·legacions
11) Publicació dels resultats definitius

Secció  9.  Seguiment  del  Reglament  Electoral
General i Annexes

Article  41. La  Coordinadora  General  és  l'òrgan  encarregat  de  fer  el  seguiment  de  l'aplicació
d'aquest reglament amb la facultat de demanar el suport o suggeriments de millora a les comissions
tècniques o qualsevol altre espai de BComú, o membres dels Cens d'Activistes, que consideri.

Disposició Transitòria. Règim Sancionador

Sancions. Aquesta disposició transitòria restarà vigent fins la entrada en vigor dels nous
Estatuts de Barcelona en Comú. Les candidatures que incorrin en les faltes descrites en la
Secció 5 reben les sancions següents:

a. Per una falta lleu, una amonestació.
b. Per dues faltes greus, l’exclusió de la candidatura. 
c. Dues faltes lleus representen una falta greu.
d. Per una falta molt  greu,  el  Comitè  Electoral  exposarà els fets  al  Comitè  de Garanties

perquè aquest resolgui en conseqüència.




