ELECCIONS
DEL 27 DE SETEMBRE AL
PARLAMENT DE CATALUNYA

Quants catalans de l’exterior voten
a les eleccions?
L’1 de gener de 2015 érem 188.170 els
catalans inscrits al CERA (cens electoral
de residents absents) amb dret de vot en
tots els futurs processos electorals.
L’augment de catalans inscrits al CERA ha
estat de 17.652 entre gener de 2014 i gener
de 2015 i de 31.194 (+19,9 %) respecte
dels 156.976 inscrits que van tenir dret de
vot a les eleccions al Parlament de
Catalunya del 25 de novembre de 2012.
Tots els residents espanyols a l'exterior, de
totes les edats, en el moment de fer la
nostra inscripció al consolat o ambaixada
espanyols del lloc on residim, en el
denominat registre de matrícula, som
automàticament donats d'alta en el PERE
(padró
d'espanyols
residents
a
l'exterior), que gestiona l'INE (Instituto
Nacional de Estadística) espanyol i donats
de baixa del padró municipal del que era
el nostre darrer municipi de residència.
Els majors de 18 anys som donats d’alta
automàticament al CERA (cens electoral
de residents absents).

Si sóc resident de llarga durada i
vull votar, des de l’exterior, en les
eleccions al Parlament de Catalunya
del 27 de setembre, on m’haig
d’inscriure?
Si sou residents permanents a l’exterior
o estimeu que la vostra estada pot tenir
una durada superior a un any, us
suggerim que us inscriviu com a residents
permanents. Per a poder votar en les
eleccions al Parlament de Catalunya del 27
de setembre és necessari que tot resident
permanent vagi a l’ambaixada o consolat
espanyol al seu país de residència i faci el

Preguntes

?!

Respostes

tràmit, molt simple, de donar-se d’alta en
el RMC (registre de matrícula consular),
i automàticament us donaran d’alta tant
en el PERE com en el CERA, sense cap
gestió addicional per la vostra part.

I si la meva estada a l’exterior és
temporal?
Si la vostra estada a l’estranger és temporal
o no sabeu quines són les possibilitats
reals que esdevingui permanent, teniu
l’opció d’inscriure-us al RMC (registre de
matrícula consular) com a residents
temporals. És l’opció aconsellable per a
estades d’un any o inferiors a un any. Us
donen d’alta a l’ERTA (espanyols
residents temporalment absents) i la
vostra inscripció és vàlida per un any (la
baixa és automàtica passat l’any). No us
donen de baixa del vostre municipi
d’origen i conserveu el dret de vot a les
eleccions municipals.

Així doncs, només si estic inscrit al
CERA o a l’ERTA puc votar?
És únicament la inscripció en el CERA
(cens electoral de residents absents) o en
l’ERTA (espanyols residents temporalment
absents) la que, d’acord amb la LOREG (Llei
orgànica de règim electoral general), us
permetrà poder votar en les eleccions al
Parlament de Catalunya del 27 de setembre.

I si no em vull inscriure ni al CERA ni
a l’ERTA?
Sou lliures de no inscriure-us-hi, però,
lògicament, l’única possibilitat de votar
serà aleshores desplaçar-vos al vostre
municipi d’origen el dia de la votació. La
majoria de residents catalans a l’exterior
no tenen la possibilitat de viatjar fàcilment

per motius electorals, sigui per raons
familiars, de feina o de llargues distàncies, i
les opcions col•lectives (com ara muntar
xàrters) són il•lusòries o molt minoritàries.

Però no diuen que el sistema de vot a
l’exterior és molt poc democràtic i
afavoreix l’abstenció?

adoptar la LOREG, de les juntes electorals
central i provincials i, sobretot, de correus
d’Espanya, que són qui tenen la responsabilitat
política i logística de les trameses.

Puc anar a inscriure-m’hi en qualsevol
moment?

Absolutament cert. Des de la reforma de la
LOREG (Llei orgànica de règim electoral) de
2011 es va instaurar el sistema denominat del
“voto rogado”. Un cop es convoquen les
Eleccions i un cop conﬁrmat que sou a les llistes
electorals, comença un autèntic via crucis:
s’inicia el termini en què la vostra delegació
provincial de la Junta Electoral us ha d’enviar, al
domicili que ﬁguri al CERA, un imprès de
sol·licitud de vot (normalment és una setmana
de termini), i aquesta ja és la primera situació
de risc, perquè tot depèn de si la junta electoral
de la vostra província i els correus espanyols i
els del país de residència facin bé la seva feina.
Des de març de 2015 teniu l'opció de pregar el
vot també de manera telemàtica via la seu
electrònica de l'Instituto Nacional de
Estadística (https://sede.ine.gob.es).

I aquest pervers sistema electoral des
de l’exterior no es canviarà?

Com més aviat millor. El cens electoral vigent
per a una elecció és el tancat el dia 1 del segon
mes anterior al de la data de la seva
convocatòria, amb les inscripcions dels que
tinguin la majoria d'edat el dia de la votació. Per
exemple, suposant que el decret de
convocatòria de les eleccions del 27 de setembre
es ﬁrmés el mes de juny, el cens quedaria tancat
el dia 1 d’abril. A més, des de la sol·licitud de la
vostra alta al CERA ﬁns que la inscripció es faci
efectiva poden passar setmanes o mesos. No us
conﬁeu i feu la vostra alta de seguida.

I un cop inscrit, on es vota?
Hi ha dues úniques modalitats: vot presencial en urna a les ambaixades i consolats
espanyols, normalment durant els tres dies
precedents a la jornada de votació a
Catalunya (opció preferible sempre que
sigueu a una distància raonable), o
mitjançant vot per correu adreçat a
l’ambaixada o consolat en els terminis que es
ﬁxin. Els residents temporals que s'inscriguin
a l'ERTA hauran d'enviar el seu vot per correu
utilitzant el sobre adreçat la mesa electoral
en la que votarien presencialment que rebran
al domicili temporal declarat a l'exterior.

Es fa recompte del vot a cada consolat?
No. Un cop tancades les taules electorals en
ambaixades o consolats, no es fa cap
recompte de vot, sinó que els sobres de
votació s’envien per valisa diplomàtica a
cada junta electoral provincial.
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Un cop rebuda la documentació per a “rogar el
voto”, l’heu d’enviar i esperar aleshores rebre
una nova carta amb les paperetes, certiﬁcats i
sobres de votació. Aquesta és la segona
situació de risc, perquè tot depèn novament
de si la junta electoral i els correus espanyols i
els del país de residència fan bé la seva feina.

I això, no és culpa de les ambaixades
que ens boicotegen?
Malgrat que molts residents exteriors
consideren que la culpa dels retards en la
recepció de la documentació per votar (les
dues vegades que s’ha d’esperar la recepció
d’aquesta documentació) és de les
ambaixades i els consolats, val a dir que la seva
responsabilitat és, en general, escassa, atès
que gairebé no intervenen en les trameses. La
responsabilitat real és del sistema del “voto
rogado” instaurat pels partits polítics que van
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majoria de partits, la creació d’una
circumscripció electoral específica per
als catalans de l’exterior.

Des de les comunitats catalanes de
l‘exterior no es pot fer res per
garantir la qualitat del vot exterior?

El mes de març de 2014 el ple del Congrés de
Diputats a Madrid va aprovar per una majoria
aclaparadora una proposta del Parlament de
Galícia per reformar la LOREG i tornar a la
situació anterior a 2011 preservant la part
positiva de la reforma, el vot presencial en
urna a les ambaixades i consolats. Els
mateixos partits que hi van donar suport (PP,
PSOE, CiU i PNB) van fer la seva autocrítica i
es van comprometre a adoptar la reforma
abans de les eleccions autonòmiques i
municipals de 24 de maig de 2015, però és
dubtós que la reforma estigui en vigor.

Tant les assemblees exteriors de l’ANC,
com la FIEC i Catalans al Món farem el
possible per a acreditar-nos davant les
juntes electorals provincials, i vetllarem
perquè els terminis de tramesa de tota la
documentació es facin de la manera més
transparent, ràpida i eﬁcient possible.
Tindrem limitacions, però aquest cop no
podem deixar que l’Estat faci i desfaci en el
vot exterior sense control.

Cal també assenyalar que la FIEC (Federació
Internacional d’Entitats Catalanes) i
Catalans al Món van aconseguir reunir a
Barcelona el març de 2013 representants
catalans de tots els grups parlamentaris a
Madrid (PP, PSC, CiU, ICV i ERC), que es van
comprometre a donar tot el suport a
aquesta reforma.

• Les eleccions al Parlament de Catalunya
se celebraran el diumenge 27 de setembre,
com ja ha anunciat el President de la
Generalitat. Podran participar-hi totes les
persones donades d’alta al CERA i a l’ERTA.
• Les eleccions municipals del 24 de maig
de 2015, en les quals només podran
participar les persones censades a l’ERTA.
No podran fer-ho les censades al CERA.
• Les eleccions al Parlament Balear i a les
Corts Valencianes del 24 de maig de 2015,
en les quals podran participar les
persones censades tant al CERA com a
l’ERTA en les circumscripcions electorals
valencianes i balears. Aquestes eleccions
tenen un innegable interès per al procés
en curs a Catalunya.
• Les eleccions al Congrés dels Diputats i al
Senat, que presumiblement se celebraran
el novembre de 2015. A hores d’ara no
sabem si tindran alguna importància per al
procés català.

I el Govern català no hi pot fer res?
Catalunya és l’única comunitat autònoma
de l’Estat espanyol que no té llei electoral
pròpia i que es regeix, íntegrament, per la
llei estatal, la LOREG. L’adopció d’una llei
electoral pròpia a Catalunya no canviaria
el sistema de vot exterior, però podria
permetre (tal com s’ha començat a fer a
Astúries) la introducció del vot
electrònic, que és l’única solució real al
problema del vot exterior, i podria
suposar, tal com sembla acordat per la

Quines eleccions se celebraran el
2015?

