
 

1.463.473 espanyols residents a l'exterior, xifra q ue inclou 141.482 
catalans també residents a l'exterior, podran votar  en les eleccions 

generals del 20 de novembre. Avui 28 de setembre co mença el 
període de sol.licitud del vot exterior  

Segons l'Instituto Nacional de Estadística (INE) la xifra de residents espanyols a 
l'exterior inscrits al CERA  (Cens Electoral de Residents Absents), tancat a 1er de 
juliol de 2011 , és de 1.463.473.  La LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) 
preveu que el tancament de les llistes del CERA es faci dos mesos abans de la 
convocatòria. Això malgrat que les dades tancades a 1er d'agost (1.477.446 censats) ja 
estan disponibles.  

Així doncs podran votar 258.144 persones més que en la convocatòria de març  de 
2008. Tot i així la xifra final d'electors encara pot variar lleugerament amb les altes que 
es puguin produir desprès del període de reclamacions, en que els residents exteriors 
que no apareguin a les llistes però que compleixin tots els requisits poden exigir estar 
inclosos per a poder votar. 

La tendència a l’alça en el número d'electors ha estat constant aquests darrers anys. A 
les eleccions generals de 2008 van tenir dret de vot 1.205.329 residents exteriors, 
91.575 més que al març de 2004. Les xifres confirmen que en els darrers quatre anys el 
número de inscrits en el CERA ha crescut en major proporció que el dels residents a 
l'estat: +8,2% d'augment d'electors exteriors entre 2004 i 2008 i +17,6% entre 2008  
2011. Un creixement atribuïble, a parts iguales, a les recuperacions de nacionalitat 
derivades de l'aplicació de la Llei de la Memòria Històrica i a les sortides cap a 
l'estranger a la recerca de millors oportunitats laborals i de vida. En aquest mateix 
període 2008-2011 l'increment del cens de residents a l'Estat espanyol va ser de l'1% 
(370.646 electors més). 

Serà la primera vegada que la totalitat del cens exterior participarà en un procés 
electoral amb la nova normativa adoptada desprès de la reforma de la  LOREG de 
desembre de 2010 que obliga als residents exteriors a tot un tortuós tràmit de sol·licitud 
de paperetes de vot, mentre que abans s'enviaven d'ofici. L'experiència en la primera 
convocatòria amb el nou sistema -les eleccions autonòmiques a 13 comunitats del 
passat mes de maig de 2011- va ser desastrosa i provoca molt de pessimisme respecte 
de la participació en aquestes properes eleccions. L'any 2008 va votar un 31,7% de 
l'electorat exterior (amb l'antic sistema) i a maig de 2011 només ho va poder fer un 3,7% 
de l'electorat exterior (amb el nou sistema). 



Distribució dels cens per comunitats autònomes   

Galicia  concentra el número més gran d'electors exteriors, 378.655,  amb un increment 
de 52.420 electors (16%) respecte de fa quatre anys. Segueixen Madrid  (182.067) amb 
un increment de 40.525 electors (+28,6%), Andalusia  (171.050)  amb un increment de 
27.038 (+18,7%)  i Catalunya  que ha esdevingut la quarta comunitat per nombre 
d'electors exteriors amb 141.482  amb un increment de 27.446 electors (+24%).  La 
comunitat que enregistra el major increment percentual d'electors exteriors és Canàries  
que passa de 72.450 a 103.615 (un +43% d'increment).  

 

Significatiu augment d'electors exteriors a Catalun ya  

A Catalunya són 141.482 electors  (108.844 a Barcelona, 11.755 a Lleida, 10.446 a 
Girona i 10.437 a Tarragona) en aquesta convocatòria. És un augment de 27.446 
respecte de les eleccions de 2008 però resulta encara més significatiu l'augment de 
9.901 electors només en onze mesos  comparant amb la xifra de 131.581 electors que 
van tenir dret de vot a les eleccions del Parlament de Catalunya de novembre de 2010. 
Com en el cas espanyol aquesta xifra combina les sortides que, segons les xifres del 
mateix INE del passat dia 18 de juliol  corresponents al primer semestre de 2011, 
indiquen que un total de 27.100 espanyols han abandonat l’Estat espanyol per a 
instal·lar-se a l’estranger i que els catalans que han seguit aquest camí han estat 5.450 
durant el primer semestre de 2011 . Mai en la història recent, una xifra semestral de 
migracions des de Catalunya havia assolit un valor tan alt. Cal recordar que la FIEC 
(Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va publicar el passat mes de febrer el seu 
'Informe Anual sobre les Migracions des de Cataluny a' (trobareu l’enllaç més avall) 
on s’analitzaven les xifres d’emigració dels catalans corresponents a 2009 i 2010 que 
eren respectivament de 7.032 i de 7.059 persones emigrades des de Catalunya cap a 
l’exterior. La xifra del primer semestre de 2011, cas que aquesta tendència es consolidi 
en els trimestres que venen, pot conduir a una xifra rècord anual per a 2011 . 

Veure l'Informe FIEC sobre Migracions 2010 a:  

http://www.fiecweb.cat/newsletter/Migracions2010CatFIEC.pdf  
 

 

Principals països d'acollida 

Argentina augmenta fins a 322.557 residents espanyols, un 24,7% més que fa quatre 
anys, clarament en creixement per les recuperacions de nacionalitat. Segueixen França 
amb 168.071 residents (+5,5%), Veneçuela 142.919 (+18,1%), Alemanya  86.952 
residents (+4,5%) i Brasil, 84.081 residents (+29,5%) on es combina una important 
arribada d'espanyols amb les recuperacions de nacionalitat. 



El procediment de vot en aquestes eleccions 

 

CALENDARI PER A PODER PARTICIPAR EN LES ELECCIONS G ENERALS DEL 
PROPER 20 DE NOVEMBRE DE 2011 

Publicació de la convocatòria d'eleccions al Boletí n Oficial del Estado  
• 27 de setembre 

Consulta del Cens Electoral a a mbaixades i consolats  
• Del 3 al 10 d'octubre 

Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electo ral  
• Del 3 al 10 d'octubre 

Sol·licitud del vot per correu  
• Del 28 de setembre al 22 d'octubre 

Tramesa de la documentació pel vot per correu des d e les delegacions p rovincials 
de l'Oficina del Cens Electoral 

• Fins el 1r de novembre 
Vot per correu  

• Fins el 15 de novembre 
Dipòsit del vot en urna a consolats o ambaixades  

• Del 16 al 18 de novembre (ambdós inclosos) 

 

Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin 
inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) poden exercir el seu dret de 
vot en les eleccions generals del 20 de novembre d'acord amb el següent procediment: 

 

Abans de les eleccions  

Comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens Electoral de Residents Absents). Cal 
posar-se en contacte amb el/la corresponent consolat o ambaixada per a tenir-ne 
confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el 
Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents, formen part 
automàticament del CERA. Si no fos el cas, a l'oficina consular us donaran un formulari 
de sol·licitud d'inscripció al CERA i un full explicatiu sobre els criteris d'inscripció.  

Entre el 3 y el 10 de octubre  convé assegurar-se al consolat que esteu inscrits al 
CERA consultant les llistes del cens electoral, comprovant que hi figureu i que les 
vostres dades són correctes. Si no ho són, cal presentar la corresponent sol·licitud de 
modificació entre els dies 3 i 10 d'octubre. 

 

Votació   

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular, a 
partir del 28 de setembre i no més tard del 22 d'oc tubre , la sol·licitud de vot 
adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès 



oficial que serà enviat a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir 
aquest imprès de sol·licitud de vot, que estarà disponible des del dia posterior a la 
convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per via telemàtica a 
ambaixades, consolats o webs ministerials.. 

Els electors hauran d'incloure juntament amb l'imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia 
del passaport o del DNI, expedits por autoritats espanyoles o be la certificació de 
nacionalitat o d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular, expedides pel Consolat 
d'Espanya en el país de residència. 

Un cop la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de 
vot, procedirà a enviar a la direcció especificada per l'elector la documentació següent: 

• Paperetes de votació  

• Sobres de votació  

• Dos certificats idèntics d'estar inscrit en el Cens Electoral de Residents 
Absents i un sobre en el que ha de figurar la direcció de la Junta Electoral 
competent.  

• Un sobre amb la direcció de l'Oficina Consular o Secció Consular de la 
Missió Diplomàtica on l'elector està inscrit. 

Aquests documents s'enviaran al sol·licitant por correu certificat fins el 1er de 
novembre, inclòs, si no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura, o 
fins el 8 de novembre, si s'hagués impugnat la proclamació d'alguna candidatura. 

En aquestes eleccions generales de 2011 hi ha dues vies per a poder exercir el vot: 

 

Vot por correu  

Els electors que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el 
sobre adreçat a la Junta Electoral corresponent, juntament amb els sobres de votació 
amb les paperetes i el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del 
DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o 
certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat 
d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina 
Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en la qual l’elector estigui adscrit, 
por correu certificat no més tard del 15 de novembre. 

 

Vot en urna  

Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i 
documents mencionats en el punt anterior, a les oficines o seccions consulars que els hi 
corresponguin per inscripció o en els llocs que se’ls hi assigni per aquest procés 
electoral, entre el 16 i el 18 de novembre. 

 

 

 



Remissió del vot a la Junta Electoral Provincial  

Independentment de la modalitat de vot seleccionada (per correu o en urna), es MOLT 
IMPORTANT PER A LA VALIDESA DEL VOT, que en el sobre consti clarament un 
mata-segells o una altra inscripció oficial de Correus o del Consolat que certifiqui que el 
vot s’ha dipositat en els organismes oficials dins del termini legalment previst. 

A diferència del que passa amb el vot por correu ordinari, el vot CERA no va a la Mesa 
Electoral sinó que va directament a la Junta Electoral encarregada de l’escrutini. 

Els inscrits en el CERA que sol·licitin votar, poden fer-ho des d’Espanya, adreçant el 
seu vot a las Juntes Electorals Provincials i no a les Oficines Consulars. 

El dia de l’escrutini general, el 23 de novembre, abans de procedir-hi, la Junta Electoral 
competent es constitueix en Mesa Electoral, a las vuit del matí, amb els Interventors que 
s’hagin designat. 

Tot seguit, el president procedeix a introduir a l’urna o urnes els sobres de votació dels 
electors inscrits en el CERA rebuts fins aquell dia i s’anoten els noms dels votants en la 
corresponent llista. A continuació, la Junta escruta tots aquests vots i incorpora els 
resultats a l’escrutini general. 

 

Electors del CERA temporalment a Espanya  

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés 
electoral, podrà sol·licitar (a l’igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir 
de la data de la convocatòria fins el dia 10 de novembre (inclòs), sense que això 
impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud 
disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació 
Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la seva província d’inscripció. Els electors 
hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el 
segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya 
indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del 
dia 16 de novembre. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa 
electoral. 

Properament rebreu informació complementària tant per part de l'Àrea de Processos 
Electorals de la Generalitat de Catalunya com per part del Govern espanyol. 

Podeu consultar el web del Ministerio del Interior espanyol a:  

http://elecciones.mir.es/generales2011/Contenido/Voto_de_las_personas_que_residen_
permanentemente_e.htm 
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