
 
 
 
Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants 
Àrea de Drets de Ciutadania, participació i Transparència  

 

La meva ciutat - el meu vot 
 
Punt de Partida:  
El projecte "La meva ciutat - el meu vot" aborda la baixa participació de votants entre els 
ciutadans de la UE i altres grups de població estrangera resident a Barcelona amb dret a 
vot en les eleccions locals.  
 
A les eleccions municipals, els estrangers residents de països comunitaris i els residents 
estrangers d’Argentina, Paraguai, Colòmbia, Perú, Equador, Xile Bolívia i altres països amb 
més de 5 anys de residència a l’Estat tenen dret a poder votar.  
 
Per fer efectiu el dret de vot cal prèviament inscriure’s en el cens electoral. Per a la 
inscripció del cens electoral hi ha un període previ a les eleccions, previstes al maig de 
2019.  
 
L’experiència prèvia de les eleccions de 2015 i 2011 ens diu que el nivell d’inscripció en el 
cens electoral respecte al nombre de residents estrangers que viuen a Barcelona és baix. 
Actualment el nombre potencial de persones estrangeres que tindrien dret de vot d’acord 
a la normativa seria d’unes 105.000 persones, a les darreres eleccions municipals de 2015 
només 20.300 es van registrar al cens, pas previ obligatori per poder exercir el dret de vot.  
 
Objectiu:  
La meva ciutat el meu vot té com objectiu l’augment de la inscripció en el cens electoral 
de cara a les eleccions municipals del 2019. Volem arribar fins els 35.000 persones 
registrades en el cens electoral de les municipals (partim de 15.095 comunitàries). A més, 
atesa la coincidència amb les eleccions al parlament Europeu, també s’aprofitarà per 
promoure la inscripció dels comunitaris en el cens de les eleccions Europees.  
 
D'aquesta manera, el projecte vol demostrar el potencial de les ciutats per fomentar la 
participació política i la democràcia formal i el sentit de pertinença d'immigrants 
(extracomunitaris o de la UE) que viuen a Barcelona.  
 
Volem també demostrar que si ajudem en la comunicació a l’estat podem ser plegats més 
eficaços, per això ho plantegem com una campanya d’acompanyament de la campanya 
d’inscripció que durà a terme l’INE.  
 
També es persegueix: 

• Promoure la democràcia, la participació política i el sentiment de pertinença entre 
els ciutadans estrangers amb dret de vot a Barcelona mitjançant la inscripció dels 
votants  

• Inspirar i ajudar a altres ciutats a llançar campanyes per facilitar la inscripció en el 
cens electoral d’immigrants amb dret de vot, d’acord a la legalitat.  

• Contribuir a una major comprensió dels obstacles a la participació electoral dels 
votants de la UE i extracomunitaris, i els instruments més eficaços per superar-los  
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Qui ho coordina?  
El projecte està coordinat per la Direcció d’Atenció i Acollida d’Immigrants de l’Àrea de 
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència i cofinançat pel Programa de Drets, 
Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea (2014-2020).  
 
Públic diana:  

- Cens electoral de residents a Espanya que són nacionals de països de la UE. 
(municipals i Europees)  

o El cens dels Europeu cal inscriure’t un cop.  
o Inici de la campanya comunicació del INE: Setembre 2018  

- Cens electorals de persones residents a Espanya que són nacional de països amb 
acords per a les eleccions municipals (Municipals)  

 
Per cada elecció cal iniciar de nou la inscripció.  
 
Països amb conveni de reciprocitat son Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, 
Islàndia, , Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago  
 
Condicions per a la inscripció 

- Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu 
- Estar inscrit al Padró Municipal d’habitants. 
- Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya 
- Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent Acord (cinc anys 

en el moment de la sol·licitud o 3 anys el dia de la votació per als nacionals de 
Noruega) 

- Complir la resta de requisits que estiguin establerts en el corresponent Acord.  
 
El termini de presentació de les sol·licituds establert es de l’1 de desembre de 2018 al 15 de 
gener de 2019. 
 

Com es pot inscriure una persona al cens electoral?1  
Per correu retornant la carta que envia l’INE.  

A les OACs presencialment  

Al propi INE presencialment  

 

Activitats Previstes:  
Campanya comunicativa específica per a les diferents nacionalitats per donar a conèixer 
els drets i el procediment específic per a la inscripció del cens electoral. Públics objectiu:  

- Per comunitaris de setembre a desembre (municipals i Europees)  

- Per extracomunitaris de novembre a gener  
 
La campanya informativa complementària incorporarà les xarxes socials i una aliança amb 
organitzacions d'immigrants, consolats, instituts culturals i cambres de comerç que duran 
a terme activitats de divulgació.  

                                                           
1
 A concretar i confirmar 


