
REGLAMENT PRIMÀRIES BARCELONA
Associació per la Participació Política a Catalunya

Aquest document regula la celebració d’unes primàries obertes, en dues voltes, per a 
triar la candidatura a les eleccions municipals de Barcelona del 2019. 

1. Qui es pot presentar

Tothom qui té dret a presentar-se a les eleccions municipals de Barcelona del 2019 i 
que hagi lliurat el formulari complimentat de les primàries abans del dia 30 de setem-
bre del 2018 a les 12 de la nit.

2. Qui pot votar

a) Tothom qui té dret a vot a les eleccions municipals de Barcelona del 2019 i que 
s’hagi inscrit en el cens de les primàries. Per inscriure’s al cens caldrà acreditar el 
veïnatge a Barcelona amb el DNI o el volant d’empadronament emès per l’Ajuntament. 
La inscripció al cens s’obrirà el dia 1 d’agost del 2018 i es tancarà abans de començar 
les votacions. Les inscripcions podran fer-se presencialment o telemàticament. 

b) El primer cens es tancarà tres dies abans de la primera volta. En cas de no estar 
registrat per a la primera volta, hom es podrà registrar per la segona. El dia de la 
votació de la primera volta es tornarà a obrir el cens per a aquelles persones que no 
s’hi haguessin inscrit amb anterioritat, i es tancarà novament tres dies abans de la 
votació de la segona volta.  

3. Com, quan i on es vota

a) La campanya electoral dura des de l’1 d’agost del 2018 fins el dia de les votacions.

b) Es pot votar presencialment als punts de votació que l’organització de les primàries 
designarà en el moment de tancar el cens. Les persones que s’hagin inscrit al cens de 
manera presencial tindran l’opció de votar telemàticament. Es podrà votar només un 
cop i només a una candidatura. 

c) La primera volta durarà des del dia 23 de novembre a les 9 del matí fins al 25 de 
novembre a les 8 del vespre. La segona volta durarà des del dia 15 de desembre a les 
9 del matí fins al 16 de desembre a les 8 del vespre. 



4. Quines conseqüències tenen els resultats

a) Les dues candidatures amb més vots passen a la segona volta. La resta de candi-
datures que hagin superat el llindar del 3% del vot en la primera volta de les primàries 
ocupen un lloc a la llista electoral, en ordre de més a menys vots, a partir del número 
6 (amb les excepcions necessàries per complir amb la llei de paritat).

b) Entre la primera i la segona volta, cadascuna de les dues candidatures finalistes 
hauran de presentar tres membres del seu equip que, en cas de guanyar la segona 
volta, s’incorporaran a la llista en les posicions segona, quarta i cinquena. L’altra final-
ista de la segona volta ocuparà la tercera posició de la llista. El candidat o candidata 
guanyadora de la segona volta serà cap de llista a les eleccions municipals de Barce-
lona.

c) Si a la primera volta un candidat o candidata obté més del 50% dels vots no hi 
haurà segona volta. En aquest cas, les persones que ocuparan les posicions segona, 
tercera, quarta i cinquena de la llista seran designades pel cap de llista.

5. Qui organitza les primàries

Les primàries les organitzen conjuntament Primàries Barcelona i les candidatures que 
es presentin a les primàries, amb la participació de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), en la mesura que decideixi implicar-s’hi. 

a) L’Assemblea de Candidatures, formada per un representant de cada candidatura, té 
la responsabilitat de nomenar l’Equip Logístic i la Sindicatura de Garanties. El nom-
enament d’ambdós grups ha d’estar formalitzat el dia 5 de setembre del 2018. 

b) L’Equip Logístic coordina la votació i el recompte. El formen entre cinc i set  mem-
bres. Dels cinc primers membres, quatre són escollits per l’Assemblea de Candida-
tures i un és designat per Primàries Barcelona. Els altres dos són designats per l’ANC, 
si decideix implicar-se en l’organització de les primàries. 

c) La Sindicatura de Garanties té la missió de vetllar pel compliment del reglament, 
dirimir les disputes derivades de la seva interpretació i garantir la igualtat d’oportuni-
tats de totes les candidatures. La Sindicatura de Garanties la formen entre tres i cinc 
membres de reconegut prestigi. Els tres primers són escollits per l’Assemblea de 
Candidatures, els altres dos són designats per l’ANC, si decideix implicar-se en l’or-
ganització de les primàries. 


