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Què és el Cens Electoral? 

El Cens electoral és una llista 

amb totes les persones que poden votar a les eleccions. 

 

Com ha de ser el cens electoral? 

El Cens electoral ha de ser complet, 

exacte i permanent 

 

Complet: 

Han d’aparèixer totes les persones que puguin votar. 

 

Exacte: 

Les dades han de ser correctes. 

 

Permanent: 

S’ha d’actualitzar constantment. 

 

Només hi ha un Cens Electoral 

per a totes les eleccions. 

 

És obligatori estar en el cens? 

Sí, és l’Administració de l’Estat 

la que inscriu els electors. 

Electors: 

Els electors són les persones 

que poden votar a les eleccions. 

Són persones majors d’edat. 

També es poden dir votants. 

Les dades dels votants 

es recullen al padró municipal. 
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Padró Municipal: 

És una llista amb les dades 

dels veïns d’un municipi. 

 

Qui està al cens electoral? 

En el cens electoral estan tots les votants 

residents a Espanya i a l’estranger. 

 

Com es vota? 

Les votacions es fan el dia de les eleccions. 

Es vota en els col·legis electorals. 

Els col·legis electorals tenen meses electorals. 

 

Qui formen les meses electorals? 

Les meses electorals estan formades 

per 3 ciutadans escollits per sorteig. 

Un d’ells és el president, 

i els altres dos són vocals. 

És obligatori acceptar formar part de la taula. 

Les taules electorals i les juntes electorals 

formen part de l’Administració Electoral. 

La seva funció és garantir que el vot és lliure, 

secret i igual. 
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Junta Electoral 

És un òrgan que depèn del Parlament 

i està format per 13 membres 

designats pels grups polítics 

que formant part del Parlament. 

Les seves funcions són: 

 Resoldre consultes de juntes electorals 

provincials i autonòmiques. 

 

 Resoldre queixes i reclamacions. 

 

 Corregir i sancionar infraccions 

que es produeixen a les eleccions. 

 

Administració Electoral 

Està formada per les Juntes Electorals 

i les Taules Electorals. 

 

Com es vota? 

L’elector rep al seu domicili la targeta electoral. 

La Targeta Electoral és un document 

on es recullen les dades de l’elector o votant. 

També s’informa de les dades del lloc 

en el qual s’ha de votar: el Col·legi Electoral, 

la Secció Electoral, i la Mesa Electoral. 

El dia de les eleccions, 

el lector es presenta a la Mesa Electoral. 

Ha d’ensenyar el seu DNI, 

passaport o carnet de conduir per identificar-se. 

Els membres de la Mesa comproven 

que està en el Cens Electoral. 

A continuació l’elector diposita 

el sobre amb el seu vot en una urna. 

 



 

Pàgina 4 de 7 
 

Es pot votar per correu? 

Sí. 

 Les persones que vulguin votar per correu 

han d’omplir una sol·licitud en una oficina de correus. 

Hauran que identificar-se amb el seu DNI. 

 

 Personal de correus envia la sol·licitud 

a l’Oficina del Cens Electoral. 

 

 Aquesta oficina enviarà a casa de l’elector 

la documentació necessària per votar: 

sobres i paperetes electorals. 

 

 L’elector escull la papereta i la introdueix en un sobre, 

i en un sobre dirigit a la Taula Electoral 

l’entrega a l’Oficina de Correus. 

 

 No es pot enviar per bústia. 

El vot seria nul. 

 

Quan es pot sol·licitar el vot per correu? 

Una vegada convocades les eleccions 

i fins 10 dies abans del dia de les eleccions. 

 

Qui compte els vots per correu? 

Les taules electorals. 

Cada vot per correu s’entrega a la taula electoral 

el dia de les eleccions. 

 

Es pot votar per internet? 

No. 
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Què és el vot assistit? 

Aquells votants que no saben llegir, 

o tenen alguna discapacitat física 

que els impedeix agafar i introduir la papereta a l’urna, 

poden escollir a una persona perquè els ajudi. 

 

Hi ha alguna ajuda especial per les persones cegues? 

Sí. 

Aquelles persones cegues que ho sol·licitin, 

podran utilitzar paperetes en sistema Braille. 

 

Què són les paperetes electorals? 

Són els documents en els quals apareix 

el nom del partit polític, 

el seu logo, 

i els noms i cognoms de tots els candidats. 

 

Només es poden utilitzar les paperetes i sobres oficials? 

Sí. 

Els sobres han de ser sempre opacs 

perquè no es vegi el contingut. 

Opac: 

Les coses opaques no permeten veure 

el que hi ha darrere o dintre. 

 

On es situen les paperetes electorals? 

En taules que es col·loquen 

en diferents llocs dels col·legis electorals. 
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És obligatori passar per la cabina electoral abans de votar? 

No. 

Cabina Electoral. 

Són espais reduïts, 

en els quals la persona entra  

per dipositar el seu vot en secret. 

 

Qui compte els vots? 

El recompte el fan les taules electorals 

una vegada es tanquen els col·legis electorals. 

 

Com es realitza l’escrutini? 

 

Escrutini: 

És el recompte de vots. 

El President obre l’urna 

i treu les paperetes dels sobres una a una. 

Va dient en veu alta el nom del partit. 

Els vocals van prenent nota. 

 

Qui vigila l’escrutini? 

Els membres de les meses electorals. 

També els interventors i els apoderats. 

Interventors i Apoderats 

Són persones que representen 

als partits polítics davant l’Administració Electoral. 

Els partits nomenen els interventors i els apoderats. 

La seva funció és vigilar 

que les eleccions funcionin bé. 

Els interventors han d’estar a la Taula Electoral 

que els hi han assignat. 

Els apoderats poden estar 

en qualsevol Taula Electoral del Col·legi Electoral. 
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Com acabà l’escrutini? 

Els membres de la taula 

omplen les actes de sessió i d’escrutini, 

que després s’envien a la Junta Electoral. 

La Junta Electoral suma tots els vots 

i proclama els partits escollits. 

 

Són vàlids tots els vots? 

No, només els vots a favor d’una candidatura 

i els vots en blanc. 

 

Què són els vots en blanc? 

Els vots en blanc són emesos en un sobre buit, 

o en el qual no s’han ratllat 

el nom dels candidats. 

 

Que són els vots nuls? 

Els vots nuls són els que s’emeten 

en paperetes o sobres oficials. 

També els que tenen més d’una papereta. 

També els que tenen paperetes amb ratlles 

o paraules escrites. 


