Passos per a registrar-te a DECIDIM
No podràs votar ni operar amb DECIDIM si no estàs registrat. És senzill, només has
de seguir els passos que s’indiquen a continuació. Recorda que també pots
consultar les Preguntes freqüents (FAQ) clicat el corresponent enllaç que et
trobaràs a la part inferior de cada pàgina:

Passos per a registrar-te:
1. Omplir dades de registre
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2. Entrar o Iniciar sessió amb les teves dades:
• correu electrònic
• contrasenya
3. Rebràs un email per confirmar el registre.
Has de pitjar “Confirmar el meu compte”
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Guia per Votar
1. Registra’t a DECIDIM (veure les instruccions per a registrar-se)
2. Entra a DECIDIM:

3. Clica el botó vermell “VOTA” i apareixerà una pantalla:
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4. Clica el botó vermell “DONAR SUPORT” de l’opció que desitgis (SÍ, NO o Vot en
blanc). Vigila de clicar el que tu vols perquè si t’equivoques no es pot rectificar
5. Et demanarà que t’autoritzis. Clica el botó vermell “AUTORITZAR AMB “PADRÓ
MUNICIPAL”:

6. Omple el teu DNI (amb lletra inclosa i sense deixar espais):
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Per entrar la data de naixement, ho has de fer amb el calendari que et sortirà:

Clica dues vegades a sobre de “Desembre 2018”. Et sortirà un requadre amb els
anys i pots retrocedir fins on calgui amb les fletxetes (≪) que veuràs a l’angle
superior esquerra del calendari:

Quan hagis clicat l’any, el calendari et mostrarà els mesos (clica el del teu
naixement) i després el dia (clica el del teu naixement).
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7. Quan hagis posat DNI i dia de naixement, et sortirà aquesta pantalla i cliques
ENVIAR:

8. Et tornarà a sortir aquesta pantalla. Vigila perquè l’ordre en que apareixen les
tres opcions és aleatori. Clica el botó vermell “DONAR SUPORT” de l’opció que
desitgis (SÍ, NO o Vot en blanc). Vigila de clicar el que tu vols perquè si
t’equivoques no es pot rectificar:

Ja has votat (que en aquesta aplicació es diu “ja li has donat suport). Gràcies!
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