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Algunes qüestions d’interès per a la ciutadania 

Qui té dret a votar? 

A qui podeu consultar? 

Qui integra la mesa electoral? 

Com s’exerceix el dret de vot en la mesa electoral? 

Com s’exerceix el dret al vot per correspondència? 

• Sol·licitud del vot per correspondència 

• Procediment del vot per correspondència 

• Vot dels valencians que viuen a l’estranger (CERA) 

• Sol·licitud del vot CERA 

• Procediment del vot CERA (opció de vot per correspondència) 

• Procediment del vot CERA (opció de dipòsit del vot en urna) 

• Vot del valencià o valenciana que està temporalment a l’estranger 

Quants diputats i diputades de les Corts Valencianes seran elegits? 

Com es fa el recompte de vots i l’assignació d’escons? 

 

Qui té dret a votar? 

Posseeixen el dret de sufragi els espanyols i espanyoles majors d’edat, residents a la 

Comunitat Valenciana que no estiguen compresos en aquest cas: les persones condemnades 

per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del dret de sufragi 

durant el temps de compliment. 

Ningú pot ser obligat o coaccionat amb cap pretext en l’exercici del seu dret de sufragi, ni a 

revelar el seu vot. 

A qui podeu consultar? 

Els electors i electores han de formular les seues consultes a la junta electoral de zona que 

corresponga al seu lloc de residència. 

Qui integra la mesa electoral? 

La mesa electoral, composta per tres membres, és seleccionada pels ajuntaments mitjançant 

sorteig. 

Les persones designades per a presidir o ser vocals d’una mesa electoral disposen d’un termini 

de set dies per a al·legar davant de la junta electoral de zona una causa justificada i 

documentada que els impedisca l’acceptació del càrrec. La Junta Electoral Central, per via 

d’exemple (sense caràcter exhaustiu), ha determinat algunes causes per a eximir de la condició 
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de membre d’una mesa electoral, distingint entre les causes de caràcter personal, familiar i 

professional. 

En tot cas, la decisió de la junta electoral de zona no és recurrible. 

Com s’exerceix el dret de vot en la mesa electoral? 

El dret de sufragi s’exerceix personalment en la secció en què l’elector o electora estiga inscrit 

segons el cens i en la mesa electoral que li corresponga. 

Aquest dret s’acredita per la inscripció en les llistes del cens o mitjançant un certificat censal 

específic. No obstant això, les persones interventores de les meses electorals exerceixen el 

seu dret de vot en la mesa davant la qual estiguen acreditades. 

L’elector o electora ha d’identificar-se en la mesa electoral mitjançant el document nacional 

d’identitat, passaport o permís de conduir en que aparega la fotografia de la persona titular. 

Les persones electores s’han d’acostar a la mesa d’una en una, després d’haver passat, si així 

ho desitgen, per la cabina que hi ha d’haver en la mateixa habitació, en un lloc intermedi entre 

l’entrada i la mesa electoral. 

Dins de la cabina, el votant o la votant poden triar les paperetes electorals i introduir-les en els 

sobres corresponents. 

En la mesa corresponent, cada elector o electora ha de manifestar el seu nom i cognoms a la 

presidència. Les persones que exerceixen de vocals i els interventors i interventores han de 

comprovar, mitjançant l’examen de les llistes del cens electoral o dels certificats aportats, el 

dret a votar de l’elector o electora i la seua identitat. 

Immediatament, l’elector o electora ha d’entregar per la pròpia mà a la presidència el sobre o 

sobres de votació tancats. A continuació, el president o presidenta, sense ocultar-los ni un 

moment a la vista del públic, ha de dir en veu alta el nom de l’elector o electora i, afegint 

«vota», ha d’entregar el sobre o sobres a l’elector o electora, que els ha de dipositar en l’urna o 

urnes. 

Ningú pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions. 

L’elector o electora pot sol·licitar un justificant acreditatiu d’haver exercit el seu dret de sufragi 

en la mesa electoral en el moment en què diposite el vot en l’urna o en la junta electoral de 

zona corresponent. 

Com s’exerceix el dret al vot per correspondència? 

Els electors i electores que prevegen que en la data de la votació no es trobaran en la localitat 

on els correspon exercir el seu dret de vot, o que no puguen personar-se davant de la mesa 

electoral, poden emetre el seu vot per correu, amb la sol·licitud prèvia a la delegació provincial 

de l’Oficina del Cens Electoral. 

Una vegada sol·licitat el vot per correspondència no és possible votar personalment en la mesa 

electoral. 

Sol·licitud del vot per correspondència 

El vot per correspondència se sol·licita en qualsevol oficina del servei de Correus des de la 

convocatòria i fins al desè dia anterior a la votació. 



3 
 

L’elector o electora ha de personar-se en l’oficina de Correus amb el document nacional 

d’identitat (original, no s’admet fotocòpia). 

En cas de malaltia o d’incapacitat que impedisca a l’elector o electora personar-se en l’oficina 

de Correus, una altra persona autoritzada notarial o consularment, pot actuar en nom de 

l’elector o electora. Aquesta circumstància ha d’acreditar-se pels mitjans següents: 

• Certificat mèdic oficial i gratuït que acredite la malaltia o incapacitat de l’elector o 

electora. 

• Document notarial o consular pel qual s’autoritza a una persona a actuar en nom de 

l’elector o electora. Una mateixa persona no pot representar més d’un elector o 

electora. 

Procediment del vot per correspondència 

L’elector o electora rebrà per correu certificat, en el domicili que haja assenyalat o, a falta 

d’això, el que figure en el cens, les paperetes i sobres electorals, junt amb el certificat de la 

delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, i un sobre amb la direcció de la mesa 

electoral on li correspon votar. Rebrà, a més, un full explicatiu d’aquest procediment. 

L’avís de recepció acreditatiu d’haver rebut la documentació ha de ser firmat personalment per 

la persona interessada, prèvia acreditació de la seua identitat. 

Si no està en el seu domicili, li han de comunicar que ha de personar-se per ella mateixa o a 

través de la persona autoritzada en el procediment anteriorment indicat, en l’oficina de Correus 

corresponent per a, després de l’acreditació prèvia, rebre la documentació per al vot per correu. 

Una vegada triada la papereta de vot, l’ha d’introduir en el sobre de votació i l’ha de tancar. Si 

hi ha diverses eleccions convocades, ha de procedir de la mateixa manera per a cada una. En 

aquest sobre només ha d’introduir la papereta triada. 

El sobre o sobres de votació tancats i el certificat s’han d’introduir en el sobre dirigit a la mesa 

electoral. 

Ha d’enviar aquest sobre per correu certificat abans del tercer dia anterior al de la celebració de 

les eleccions. No necessita franqueig. 

Vot dels valencians que viuen a l’estranger (CERA) 

Els valencians i valencianes que viuen a l’estranger inscrits en el cens dels electors residents 

absents (CERA), poden exercir el seu dret de sufragi en les eleccions a les Corts Valencianes. 

Sol·licitud del vot CERA 

Els ciutadans i ciutadanes espanyols que ostenten la condició política valenciana que estiguen 

inscrits en el CERA, han de formular la seua sol·licitud mitjançant un imprès oficial dirigit a la 

delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, on han d’optar entre el vot per 

correspondència o el dipòsit del vot en l’urna entregant els sobres en les oficines o seccions 

consulars en què estiguen inscrits, o en els llocs que s’habiliten per a això. 

L’imprès oficial ha d’estar disponible en les dependències consulars des de l’endemà de la 

convocatòria i pot obtenir-se, a més, per via telemàtica. 

Aquest imprès ha d’anar acompanyat de la fotocòpia del passaport o del document nacional 

d’identitat de la persona electora expedit per les autoritats espanyoles. A falta d’això, s’hi pot 
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adjuntar un certificat de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedit 

pel consolat d’Espanya en el país de residència. 

La persona electora rebrà la documentació següent: 

• Paperetes. 

• Sobre o sobres de votació. 

• Dos certificats idèntics d’estar inscrit en el CERA. 

• Un sobre dirigit a la junta electoral competent. 

• Un sobre dirigit a l’oficina consular de carrera o secció consular de la missió 

diplomàtica en què està inscrita. 

 

Procediment del vot CERA (opció de vot per correspondència) 

L’elector o electora ha d’introduir la papereta que trie en el sobre de votació i l’ha de tancar. 

En el sobre dirigit a la junta electoral ha d’introduir el sobre de votació tancat, un dels certificats 

d’inscripció en el CERA, i una fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat de la 

persona electora, expedit per les autoritats espanyoles o, a falta d’això, un certificat de 

nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedit pel consolat d’Espanya en 

el país de residència. 

Al seu torn, ha d’introduir aquest sobre en el sobre dirigit a l’oficina consular de carrera o secció 

consular de la missió diplomàtica en què la persona electora estiga adscrita, i l’ha de remetre 

per correu certificat no més tard del cinquè dia anterior al dia de l’elecció. 

Procediment del vot CERA (opció de dipòsit del vot en urna) 

El dipòsit del vot en urna s’ha de realitzar entre el quart i segon dia, ambdós inclosos, anteriors 

al dia de l’elecció entregant personalment els sobres en l’oficina o secció consular en què 

estiga inscrita la persona electora, o en els llocs habilitats a aquest efecte. 

L’elector ha d’acreditar la seua identitat davant del funcionari o funcionària consular mitjançant 

el passaport, document nacional d’identitat expedit per les autoritats espanyoles o, a falta 

d’això, un certificat de nacionalitat o d’inscripció en el registre de matrícula consular expedit pel 

consolat d’Espanya en el país de residència. 

Ha d’entregar també un dels certificats d’inscripció en el CERA. 

Finalment, ha de dipositar el sobre dirigit a la junta electoral competent per a l’escrutini, que 

haurà de ser prèviament segellat pel funcionari o funcionària consular perquè conste la data en 

què es realitza el dipòsit. 

Vot del valencià o valenciana que està temporalment a l’estranger 

Poden acollir-se a aquest procediment els electors i electores que reunisquen els requisits 

següents: 

• Estar temporalment fora del territori nacional una vegada convocades les eleccions i 

amb previsió de romandre en aquesta situació fins al dia de la votació. 
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• Figurar inscrits en el registre de matrícula consular com a residents. 

Després del tancament dels col·legis electorals es fa el recompte de vots que cada mesa 

electoral trasllada a la junta electoral provincial corresponent perquè faça el recompte general 

de la demarcació. Per tal que els partits, federacions i coalicions puguen tenir l’expectativa 

d’obtenir escó han d’haver obtingut el 5 per cent dels vots emesos a la Comunitat Valenciana. 

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és qui, després de rebre la informació dels vots 

emesos en les tres províncies, acredita el llindar i les candidatures que l’han superat. 

Quants diputats i diputades de les Corts Valencianes seran elegits? 

Les Corts Valencianes disposen de 99 escons, que es distribueixen entre les tres províncies 

(circumscripcions electorals) de la manera següent: 35 diputats i diputades per la província 

d’Alacant, 24 per la província de Castelló i 40 per la província de València (segons el Decret 

2/2019, de 4 de març, del president de la Generalitat). 

Com es fa el recompte de vots i l’assignació d’escons? 

Per a tenir expectatives d’ocupar un escó en les Corts Valencianes, les candidatures han 

d’haver obtingut el 5 per cent dels vots emesos en la comunitat (barrera electoral, article 12.a 

de la Llei electoral valenciana). 

L’assignació dels escons a les candidatures és realitzat per les juntes electorals provincials 

mitjançant l’aplicació d’un procediment matemàtic que tradueix els vots en escons. 

La fórmula electoral utilitzada en les eleccions a les Corts Valencianes és de tipus proporcional 

en la variant de D’Hont. Dos exemples pràctics poden instruir sobre la seua aplicació: 

 

Apegar els dos annexos Llei electoral valenciana 

 

Finalment, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, després de rebre de les juntes 

electorals provincials el resultat de les eleccions en cada província, ordena la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels resultats finals i de la relació de diputats i 

diputades electes. 


