Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Gabinet de Comunicació

Dimecres, 20 de desembre de 2017

Un total de 5.554.394 persones podran votar a les eleccions al
Parlament de Catalunya del 21D
•
•
•

Els electors podran exercir el seu dret a vot en 8.247 meses electorals
distribuïdes en 2.680 locals electorals
Les sol·licituds per votar des de l’estranger s’han incrementat un 81,53%
respecte a les eleccions del 2015
El divendres 22 de desembre es publicaran al web resultats.parlament2017.cat
el detall dels comicis per meses electorals

Un total de 5.554.394 catalans i catalanes estan cridats a participar a les eleccions al
Parlament de Catalunya convocades per a aquest dijous 21 de desembre, segons dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), un 0,79% més que als comicis del 27 de setembre del
2015. D’aquestes, 5.328.013 persones resideixen a Catalunya i 226.381 estan inscrites al
Cens de Residents a l’Estranger (CERA). Pel que fa al nombre de nous electors, 136.444
votants podran exercir per primera vegada el seu dret a vot en unes eleccions al Parlament
de Catalunya després d’assolir la majoria d’edat.
A data d’avui, el nombre de sol·licituds de vot de catalans residents a l’estranger acceptades
és de 39.521, un 81,53% més que les acceptades per als comicis del 2015. D’altra banda,
mentre el vot a l’estranger creix, el vot per correu des de l’Estat espanyol disminueix
respecte al 2015, amb un total de 78.876 sol·licituds acceptades, versus les 107.421 del
27S.
Nombre d’electors en el cens per circumscripcions:
Circumscripció
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Total

Residents a
Catalunya
3.981.177
499.730
297.860
549.246
5.328.013

Residents a
l’estranger
175.082
18.151
16.053
17.095
226.381

Total cens
4.156.259
517.881
313.913
566.341
5.554.394

Font: INE

El dispositiu electoral
Aquest dijous, a les 9:00 hores del matí obriran les seves portes 2.680 locals electorals
ubicats a 947 municipis d’arreu de Catalunya, amb 8.247 meses electorals, de les quals
5.885 estan a Barcelona; 825 a Girona; 534 a Lleida; i 1.003 a Tarragona. Aquestes meses
seran gestionades amb totes les garanties per un equip humà format per 24.741 membres
titulars (49.482 suplents) i 3.889 representants de l’Administració, a banda dels apoderats i
dels interventors de les diferents formacions polítiques.
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Locals i meses electorals:
Circumscripció
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Total

Locals
1.600
393
318
369
2.680

Seccions
3.588
531
387
541
5.047

Meses
5.885
825
534
1.003
8.247

Font: INE

Pel que fa a la seguretat, segons dades del Departament d’Interior, hi participaran un total
de 12.321 Mossos d’Esquadra que donaran cobertura a 2.680 locals electorals juntament
amb Policies Locals d’arreu del territori. De fet, 600 centres de votació seran coberts
exclusivament per 1.834 policies locals i 104 vigilants de seguretat. Cal destacar que en els
centres de coordinació hi haurà la presència de la policia de la Generalitat - Mossos
d'Esquadra i i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
38 candidatures proclamades per a un Parlament amb 135 escons
Un total de 38 candidatures concorreran a les eleccions d’aquest dijous a les quatre
demarcacions, dues menys que als comicis de l’any 2015. Així, de les 42 proclamades i
publicades al BOE i al DOGC el passat 25 de novembre, finalment se’n presenten aquestes
38, després que aquest mateix dilluns Diàleg Republicà hagi retirat la seva candidatura a les
quatre demarcacions. Les candidatures finalment proclamades són: 9 a Barcelona, 10 a
Girona, 10 a Lleida i 9 a Tarragona. Aquestes inclouen un total de 1.247 candidats titulars
entre els quals sortiran escollits els 135 diputats que ocuparan els seus escons a l’hemicicle
del Parlament de Catalunya: 85 per Barcelona, 17 per Girona, 15 per Lleida i 18 per
Tarragona.
Les candidatures presentades són les següents:
- Partit dels Socialistes de Catalunya – (PSC – PSOE) (PSC)
- Partit Popular / Partido Popular (PP)
- Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA)
- Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s)
- Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERC-CatSí)
- Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
- Catalunya en Comú-Podem (CatComú-Podem)
- Junts per Catalunya (JUNTSXCAT)
- Recortes Cero-Grupo Verde (RECORTES CERO-GRUPO VERDE)
- Per un Món Més Just (PU M+J)

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Gabinet de Comunicació

Dimecres, 20 de desembre de 2017

Per seguir la jornada electoral al minut
El Pabelló 8 de Fira de Barcelona (recinte Gran Via) serà l’escenari del Centre de Difusió
de Dades des d’on es donaran a conèixer tots els detalls de l’evolució de la jornada electoral
i els resultats finals dels comicis. Fins al moment, més de 127 mitjans de comunicació
nacionals i internacionals i 460 professionals s’han acreditat per via telemàtica per donar
cobertura a l’esdeveniment. El centre disposa de 540 taules per a redactors, amb espai per
a 84 càmeres de TV, 40 punts per a connexions en directe, serveis de traducció simultània
en quatre llengües –espanyol, alemanay, anglès i francès-, 200 punts de xarxa WIFI de
100Mb de velocitat, senyal HD amb 6 canals de traducció i senyal via satèli.lit amb àudio en
6 idiomes.
Els ciutadans també podran seguir en temps real les eleccions al Parlament des del mòbil o
la tauleta a través de l’aplicació Eleccions 21D, que permetrà seguir en temps real les
dades de participació i els resultats de les candidatures, a diversos nivells (Catalunya,
circumscripcions, comarques i municipis) amb la possibilitat de comparar-los amb els de les
convocatòries de 2012 i 2015.
L’app està disponible de forma gratuïta per a telèfons mòbils i tauletes de les plataformes
Android i IOS (iPhone/iPad), i es pot configurar en català, castellà i anglès. Els usuaris de les
anteriors edicions de l’aplicació rebran un missatge que anunciarà que poden guardar la
versió de 2015, que manté les dades dels arxius històrics, però que ja no és operativa.
Aquest missatge també indicarà la possibilitat de descarregar l’aplicació Eleccions 21D. La
instal·lació es fa efectiva des d’aquests enllaços:
Android 👉 http://gen.cat/app21D_android
iOS 👉 http://gen.cat/app21D_ios
També estarà disponible i amb dades actualitzades la web resultats.parlament2017.cat per
fer el seguiment en directe de la participació i l’escrutini electoral; i la web
parlament2017.cat on es pot consultar tota la informació relacionada amb el 21D i
comparar-la amb dades de comicis anteriors.
Durant la jornada electoral continuarà operatiu el telèfon del call center 93 551 59 90 i el
telèfon d’informació ciutadana 012.
El pressupost estimat d’organització de les eleccions del 21 de desembre és de 25 milions
d’euros.
4 compareixences de premsa el 21D
El dijous 21 de desembre, el secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior, Juan Antonio
Puigserver, en representació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
compareixerà a la sala de premsa del Centre de Difusió de Dades per informar de les dades
de participació i dels resultats provisionals. Al vespre, també l’acompanyarà el delegat del
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Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per donar a conèixer el resultats definitius. El
divendres 22 de desembre, es publicaran al web resultats.parlament2017.cat el detall dels
comicis per meses electorals.

L’horari* de les compareixences serà el següent:
10:00 hores: informació sobre l’obertura dels locals electorals
13:45 hores: primeres dades de participació registrades fins a les 13:00
18:45 hores: segones dades de participació registrades fins a les 17:00
Darrera compareixença: un cop disposem del 100% de les dades escrutades.
*L’horari de compareixences pot patir modificacions al llarg de la jornada.

