
 

 
Un total de 5.623.962 persones podran votar a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 14-F 
 
Segons dades de l’INE, 211.668 votants participaran per primera vegada en unes eleccions al 
Parlament en haver assolit la majoria d’edat 
 
Els 255.087 catalans i catalanes residents a l’estranger poden sol·licitar el seu vot fins al 16 
gener 
 
Un total de 5.623.962 catalans i catalanes estan cridats a participar a les eleccions al Parlament 

de Catalunya convocades pel proper 14 de febrer, segons dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE). Això representa un increment del 1,24% (69.979 electors) respecte als 

comicis que van tenir lloc el 21 de desembre del 2017. En aquesta xifra s’inclouen 211.668 nous 

votants que hi participaran per primera vegada, després d’haver complert els 18 anys des de 

les darreres eleccions al Parlament l’any 2017. 

 

Del total d’electors, 5.368.875 viuen a Catalunya. Per demarcacions, les xifres es reparteixen 

de la següent manera: 3.998.431 a Barcelona, 510.481 a Girona, 297.936 a Lleida i 562.027 a 

Tarragona. També cal comptabilitzar 255.087 electors residents a l’estranger i inscrits al Cens 

Electoral dels Residents Absents (CERA). 

 

D’acord amb el calendari electoral, les persones amb residència fora de Catalunya que vulguin 

participar en les eleccions del 14-F, han de sol·licitar el seu vot a la Delegació Provincial de 

l’Oficina del Cens Electoral corresponent a la seva inscripció, fins al 16 de gener.  

 

Les sol·licituds es poden enviar per internet. Per fer-ho, cal disposar d’un certificat electrònic 

reconegut per la Seu Electrònica de l’INE o fer servir la clau enviada amb l’imprès oficial. Aquest 

imprès també està disponible als consolats i a les pàgines web del Ministeri d’Assumptes 

Exteriors i de Cooperació i de l’Oficina del Cens Electoral. 

 
 

Província Residents a l’Estat 
espanyol 

Residents a 
l’estranger 

Total 

Barcelona 3.998.431 196.950 4.195.381 

Girona 510.481 21.372 531.853 

Lleida 297.936 17.359 315.295 

Tarragona 562.027 19.406 581.433 

Total 5.368.875 255.087 5.623.962 

 
 

 


