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ELECCIONS MUNICIPALS 2015 I PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ 

ESTRANGERA EXTRACOMUNITÀRIA 

El pròxim 24 de maig de 2015 se celebraran les eleccions municipals a tot l’Estat 
Espanyol.  

De les més de 3 milions de persones estrangeres en edat de votar i empadronades en 
aquest país, només un 19% del total, 764.655 persones, complien els requisits 
establerts1  i, per tant, tenien dret a sol·licitar la seva inscripció al cens electoral per 
poder votar en les pròximes eleccions municipals. 

Respecte a les persones estrangeres no comunitàries convocades per l’Oficina del Cens 
Electoral (342.647), només el 6% han aconseguit realitzar aquest tràmit d’inscripció al 
cens. És a dir, només 22.714 electors no espanyols provinents de països amb acord de 
reciprocitat podran exercir finalment el dret de vot, fet que representarà l’1% de les 
persones estrangeres extracomunitàries que viuen i treballen en aquest país. 

A Catalunya, de les 67.799 persones convocades provinents de països amb acord de 
reciprocitat, que representen aproximadament un 12% de les persones 
extracomunitàries en edat de votar, només 3.751 persones han aconseguit tramitar la 
inscripció al cens, és a dir, tan sols el 0,06% del total d’electors a Catalunya. 

Si es comparen aquestes dades amb les estadístiques de l’any 2011, any en què es van 
obrir per primera vegada els comicis a la participació de les persones estrangeres 
provinents de països amb acord de reciprocitat (es van convocar 70.694 persones i es 
van registrar un total de 8.487 persones), la participació d’aquesta població a les 
pròximes eleccions municipals del 24 de maig resulta molt baixa i preocupant. 

Una baixa participació provocada, en part, per les dificultats posades pel Govern central: 

- La limitació del dret a vot a determinants nacionals de països amb què l’Estat 
espanyol ha signat un acord pel dret a vot en les eleccions municipals deixa al 
marge una gran part de la població estrangera resident al país.  

- El període insuficient per dur a terme els tràmits necessaris per realitzar la 
inscripció al cens electoral2. 

- Excés de burocràcia i dificultat d’assumir alguna despesa en la tramitació3.  
- Desinformació entre la població afectada.  

 
 

                                                           
1
Requisits: a) En el cas dels ciutadans comunitaris, tenir més de 18 anys i estar inscrit al padró municipal d’habitants. 

En cas que no s’hagi participat en cap elecció anterior, inscriure’s a l’oficina del cens electoral i, b) Pel que fa als 
ciutadans de països amb acord (Bolívia, Cabo Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, 
Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago), per participar en les eleccions cal tenir més de 18 anys, comptar amb una targeta 
de residència en vigor, haver residit legalment en territori espanyol el temps exigit en els acords bilaterals (tres anys 
per als nacionals de Noruega i cinc anys en el moment de la sol·licitud d’inscripció al Cens per els nacionals de la resta 
de països amb acord). Tant si s'ha participat en les municipals del 2011 com si no, realitzar la inscripció al Cens 
electoral en el termini establert per l’Oficina del Cens Electoral. 

2
 Els nacionals de països amb acord tenien de l’1 de desembre de 2014 al 15 de gener de 2015 per tramitar la 

inscripció. El comunitaris, des del mes d’octubre al 30 de desembre de 2014. Cal recordar que en les eleccions del 
2011, per les moltes dificultats i incidències detectades, l’Administració va ampliar el període d’inscripció per a les 
persones provinents de països amb acord. 

3
 En alguns casos, per demostrar els anys de residència legal s’havia de demanar un certificat a la Comissaria de Policia 

Nacional, certificat que comporta una taxa de 7,03€ i s’aconsegueix en un termini de cinc dies. 



Població estrangera empadronada, dades provisionals a 1 de gener de 2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. *Grups quinquennals, majors de 20 anys. 

 

Dades d’estrangers residents (amb certificat de registre o autorització de residència en 

vigor. 30/12/2014) 

 Total De 16 anys i més 

ESPANYA 

Règim comunitari 2.773.707 2.542.592 

 

Règim general 
 

2.151.382 
  

1.734.621 

Total 4.925.089 4.227.213 

CATALUNYA 

Règim comunitari 474.540 439.524 

Règim general  610.983 481.612 

Total 1.085.523 921.136 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Observatorio Permanente de la Inmigración. Secretaria 

General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

 

Inscrits i comunicacions enviades per l’Oficina del Cens Electoral per a la conformació 
de les llistes d’electors no espanyols 

ESPANYA Total 
UE 

Total 
Països amb Acord 

Total 

Comunicacions de l’Oficina del Cens 
Electoral  

 
422.008 

 
342.647 

 
764.655 

Electors no espanyols4  441.051 22.714   463.765 

Diferència (+) 
19.043 

(-) 
319.933 

(-) 
300.890 

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Oficina del Censo Electoral a 31 de març, Institut 
Nacional d’Estadística (INE). 

                                                           
4
 Total d’electors a les eleccions municipals i  a les Assemblees de Ceuta i Melilla del 24 de maig de 2015. 

 POBLACIÓ (1) Estrangers % estrangers 

sobre (1) 

Població 
estrangera major 

de 18 anys 

     

Espanya 46.600.949 4.718.864 10,12% 3.886.125 

     

Catalunya 7.504.008 
 

    1.025.812 
 

13,67% 805.989* 
 



Comunicacions enviades per l’Oficina del Cens Electoral i electors a Catalunya per a les 
municipals del 24 de maig de 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Oficina del Censo Electoral a 31 de març, Institut 
Nacional d’Estadística (INE). 

 

Electors no espanyols per províncies de Catalunya 

Electors Unió Europea Països amb 
acord 

Total % Total 

BARCELONA 34.965 2.927 37.892 60,43% 

GIRONA 11.864 310 12.174 19,43% 

LLEIDA 3.649 185 3.834 6,11% 

TARRAGONA 8.465 329 8.794 14,03% 

Total 58.954 3.751 62.694  

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Oficina del Censo Electoral a 31 de març, Institut 
Nacional d’Estadística (INE). 
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PAÏSOS BAIXOS

PORTUGAL

BÈLGICA

BULGÀRIA

POLÒNIA

Nacionalitats destacades (fins a 10) 

CATALUNYA Total UE Total països amb 
acord 

Total 

Comunicacions de l’Oficina del Cens 
Electoral 

68.831 67.799 136.630 

    
Electors no espanyols 58.943 3.751 62.694 

Diferència (-) 
9.888 

(-) 
64.048 

(-) 
73.936 

Electors espanyols residents en 
Catalunya 

  5.313.499 

Electors espanyols residents en 
l’estranger 

  - 

TOTAL ELECTORS   5.376.193 



Nacionalitats Total electors % 

ITÀLIA                    12.638 20,16% 

ROMANIA                   12.096 19,29% 

FRANÇA                   9.387 14,97% 

ALEMANYA                  6.470 10,32% 

REGNE UNIT               5.472 8,73% 

PAÏSOS BAIXOS  2.736 4,36% 

PORTUGAL                  2.288 3,65% 

BÈLGICA                   1.594 2,54% 

BULGÀRIA                  1.555 2,48% 

POLÒNIA                   1.152 1,84% 

EQUADOR                   825 1,32% 

BOLÍVIA                   791 1,26% 

COLÒMBIA                  782 1,25% 

PERÚ                      731 1,17% 

SUÈCIA                    554 0,88% 

IRLANDA                   523 0,83% 

ÀUSTRIA                   407 0,65% 

DINAMARCA                 400 0,64% 

XILE                     300 0,48% 

GRÈCIA                    294 0,47% 

REPÚBLICA TXECA           272 0,43% 

LITUÀNIA                  224 0,36% 

PARAGUAI                224 0,36% 

REPÚBLICA ESLOVÀQUIA        209 0,33% 

HONGRIA                   202 0,32% 

FINLÀNDIA                 199 0,32% 

LETÒNIA                   76 0,12% 

NORUEGA                   55 0,09% 

ESTÒNIA                   53 0,08% 

ESLOVÈNIA                 51 0,08% 

CROÀCIA                   42 0,07% 

LUXEMBURG             32 0,05% 

COREA                     20 0,03% 

XIPRE                    12 0,02% 

ISLÀNDIA                  11 0,02% 

NOVA ZELANDA             7 0,01% 

MALTA                     5 0,01% 

CABO VERD              5 0,01% 

TOTAL 62.694 100,00% 

 

Plataforma Ciutadans i ciutadanes com tu! Pel dret a vot de les persones estrangeres 

http://ciutadansiciutadanescomtu.zohosites.com 
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