
 
 

INFORME DEL VOT EXTERIOR(2): 
ES PERDEN VOTS ALS 

CONSOLATS?  
 

 
Una de les preguntes que sovint es fan els catalans de l’exterior en 
cada procés electoral és: “com puc saber si el meu vot no es perd abans 
d’entrar a la urna a Catalunya?” o “com se que al consolat no llencen el 
meu vot a la paperera?” 
 
A Vullvotar/Catalansalmon hem recopilat i confrontat xifres per 
determinar si això estava succeint.  
 
Quan votem al consolat, ja sigui presencialment o per correu, el nostre 
vot entra en la urna del consolat; però no se'n fa l’escrutini, doncs no es 
una mesa electoral. Es compten els sobres i s’envien a la Junta 
Electoral Central (JEC), que al seu temps, ho distribueix a les Juntes 
Electorals Provincials corresponents (en cas dels catalans a la de 
BCN/GRO/LLE i TGN) perquè tres dies després de les eleccions se’n faci 
l’escrutini definitiu, desglossant els vot per partit i per país. 
 
En qualsevol democràcia consolidada, tot el procés de vot i recompte 
hauria d’estar fiscalitzat i els resultats de cadascun dels passos haurien 
de ser públics per poder-los consultar. 
 
El primer que cal destacar és que això NO és així. 
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La manca de control sobre les xifres de vot és tan greu, que 
qualsevol tipus de manipulació electoral seria perfectament 
possible. 
 
Mireu com la xifra va minvant a cada pas del vot exterior 
 

Eleccions 10N 2019  

Nombre de catalans que tenen dret a vot des de 
l’exterior (CENS) 

245.128 

Nombre de catalans que PREGA el vot  35.595 
14,52 % 

Nombre de catalans que voten al consolat perquè els 
arriben les paperetes dins del termini per votar 

DESCONEGUT 

Nombre de sobres que arriben a la JEC de Madrid  DESCONEGUT 

Nombre de sobres que arriben al recompte de les JEP, 
ABANS de l’escrutini 

DESCONEGUT 

Nombre de vots que s’escruten a les JEC de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona 

 22.696  
 9.26% del cens 

 

Que passa amb aquest 91% de catalans del cens que NO voten? 
 
Veiem-ho. 

 
 
 
 

Aquest informe és la segona part del que vam publicar a Catalansalmon recentment amb 
el titol:  OPACITAT DEL VOT EXTERIOR:  MOLT MÉS ENLLÀ DEL VOTO ROGADO 

(Conclusions de les eleccions del 10N-2019) 
En aquesta segona part hem RECOPILAT dades del vot als consolats i l’hem comparat amb 

els resultats de l’escrutini final. Les diferències son realment sorprenents 
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1.- El Cens no dóna una xifra acurada 
 
El cens català inclou tots els “espanyols” registrats al consolat que 
afirmen tenir la seva última residència a Catalunya, i que son majors 
d’edat per votar, i que estan registrats dintre del període electoral. 
 
És ben sabut que la recent naturalització de fills i néts d'immigrants ha 
obert la porta a molts que han vist la oportunitat d’obtenir un 
passaport europeu que els pot facilitar molt les gestions per emigrar a 
altres països, però sense cap interès real en la vida política del nostre 
país.   Aquest procés, perfectament legal, infla el cens de manera difícil 
de determinar, però que alguns càlculs per a països americans el situen 
en el 70% . 
 
2.- La primera criba; el voto rogado 
 
El voto Rogado s’emporta per davant el 85-90% del cens. 
 
Malgrat les dificultats que implica, el voto rogado ens dona la primera 
xifra REAL de gent que té interès per votar.  
 
Històricament, les sol·licituds per votar es mouen pels vots del 10% del 
cens. 
 
Entenem doncs que tots els que demanen demostren interès de 
manera fefaent per votar, i considerem que TOTS els que demanen el 
vot i se'ls concedeix, HAURIEN de poder votar finalment. 
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Però no és així. 
 
Les xifres son clares; UN DE CADA 3 que sol.licita el vot NO VOTA 
FINALMENT 
 

 
Les raons són variades; però hi ha un denominador comú; LES 
PAPERETES PER VOTAR NO ARRIBEN A TEMPS per votar al consolat. 
 
A l’enquesta de VULLVOTAR, dels que NO han pogut votar, un 70% 
afirmen que és perquè les paperetes no els han arribat a temps 
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3.- El fosc camí des de l’urna del 
consolat a l’urna de l’escrutini final 
 
 
Quan s’acaba el termini per votar la consolat, el personal va el 
recompte de sobres, aixeca acta i els envia a la JEP.   
Aquí comença la caixa fosca del vot exterior: 
 

1.- No sabem el total de vots que es fan als 
consolats. 
 
Els consolats han de fer recompte de sobres i aixecar acta dels vots 
rebuts a cada consolat i publicar-ho a la seva web. 
Si bé molts ho fan, HI HA MOLTS CONSOLATS QUE NO HO PUBLIQUEN; 
sense anar més lluny, no hi ha ni rastre del recompte a les webs de 
Brasilia, Brussel·les, Frankfurt,  i molts d’altres que han publicat dades 
incomplertes o sense desglossar, com ara Berna 
 
I dels que ho publiquen, cadascun ho fa de la seva manera, en PDF, en 
imatge, publicant en una taula, desglossant per periode, altres que no, 
desglossant per urna i per correu, altres que no… en fi, un autèntic 
caos. 
 
Aquesta dada acaba resultant de vital importància donat que no tenim 
dades dels passos posteriors. 
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2.- No sabem quants sobres arriben a Madrid 

 
Si bé tenim dades incomplertes dels consolats, no tenim CAP manera 
de saber quants vots arriben a la JE Central que s’ha d’encarregar de 
distribuir-los a les JE Provincials. 
 
De nou, és una dada MOLT rellevant, doncs ens permetria saber si hi ha 
saques amb vots que es perden pel camí.   
 
 

3.- No sabem quants sobres arriben a 
BCN/TGN/LLE/GRO 

 
La JEC distribueix els sobres a les diferents JEP pel seu escrutini. 
I un cop més, no tenim cap informació sobre aquestes xifres. 
 
Un simple recompte inicial a les JEP permetria evitar, com ha passat 
aquest cop, que VOTS DESTINATS A BARCELONA acabin a Madrid i a 
l'inrevés, cosa que ha provocat la pèrdua de 200 vots de barcelonins 
d’Hamburg. 
 
Aquesta xifra és extremadament important. 
 
Els consolats reben els vots i fan el recompte de sobres, pero NO fan 
l’escrutini; això es fa tres dies després de les eleccions a BCN/GRO/LLE 
i TGN.  
 
Allà, quan es reben els sobres, i abans de posar-los a les urnes, es 
validen; això vol dir, obren el sobre, comproben que porta la 
documentació; el certificat i la copia del DNI/Passaport, VALIDEN EL 
CODI del certificat, i si tot és correcte, posen el/s sobre/s dintre de 
l’urna amb la que es farà l’escrutini. 
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Podeu veure un vídeo realitzat durant el recompte del vot exterior del 
21D del 2017 a Barcelona, aquí . 
 
Que passa amb els vots que NO porten certificat, o la documentació? 
doncs aquests vots, no es consideren vots nuls si no no-vots, i NO 
ENTREN EN LA URNA, per tant ES LLENCEN A LA BROSSA. 
 
Increïblement, no se'n fa cap recompte d’aquests no-vots 
 
Membres de Catalansalmon han assistit presencialment a aquest 
recompte i han pogut verificar, que només a Barcelona, uns 1000 vots 
van ser descartats.  
 
Però NO HI HA CAP RECOMPTE OFICIAL dels vots descartats. 
 
Un cop acabat aquest procés, es posen les paperetes a l’urna i després 
es fa l’escrutini, on es dona el resultat oficial per partit, i si tenim sort, 
per país (aquesta dada és també important). 
 
Els resultats oficials del vot exterior es publiquen SETMANES després 
de l’escrutini, suposadament al BOE i a la web del INE. Nosaltres no 
hem sabut trobar aquests actes, i hem hagut de recórrer a les 
fotografies que els representants dels partits ens fan arribar de 
manera personal. 
 
A ningú se li pot escapar que tot plegat és un complet desastre, i que la 
manca d'informació no fa més que donar la raó als que opinen que no 
val la pena l’esforç de votar, si no tenen cap garantia que no es perden 
els vots pel camí, o simplement hi ha “intervenció” als consolats. 
 
Però veiem-ho amb xifres: 
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4.- Incidències indetectables 
 
la fórmula és senzilla;  
VOTS AL CONSOLAT = VOTS ESCRUTINI + VOTS DESCARTATS. 
 
Però dissortadament NOMÉS tenim la xifra de l’escrutini. 
Per tant, no hi ha manera de saber si hi ha alguna d’aquestes 
incidències:   
 

 
Si els consolats “filtren” vots abans d’enviar-los a la JEC, perque t’han 

sentit parlar en català o has anat a votar amb un llaç groc. Ells no 
poden saber saben QUE has votat però SI poden IDENTIFICAR EL TEU 

SOBRE perquè t’obliguen a posar-hi el nom i direccio al remitent.  
CONSIDEREM QUE AIXÒ ÉS GRAVÍSSIM I INJUSTIFICABLE. 

 

 
Si les saques de correu amb els vots NO arriben o es perden abans 

d’arribar a Madrid. Això ja ha passat altres anys. 
 

 
Si les saques es perden en ser distribuïdes per al seu recompte. 

AIXÒ HA PASSAT AQUEST ANY amb el vot dels barcelonins 
d’Hamburg  

 

 
No estem dient que això estigui passant, però sí que pot passar perquè 
sense control, qualsevol manipulació resulta invisible 
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5.- Les xifres de vot 
 
Hi ha alguna cosa que puguem fer? Doncs sí. confrontar les dades 
 
A banda del resultat final per partit, les JEC proporcionen el total per 
PAÍS; és a dir, que si reunim les actes del vot de BCN, GRO, LLE i TGN 
podem saber el TOTAL DE VOT EXTERIOR per país. 
 
Per altre banda, podem anar a les webs dels consolats i recollir, si 
tenim sort i tots els consolats del pais han publicat les dades, el TOTAL 
DE VOT CONSULAR d’un país.  
 
La diferència entre el vot consular i l’escrutini final, només pot ser 
degut a que a) hi havia errades en la documentació, o b) simplement 
que s’han perdut als consolats o pel camí  
 
Doncs pacientment hem reunit aquesta informació.  
No de tots els consolats, perquè n’hi ha molts però si de la dotzena de 
països amb més representació catalana; i no de tots hem pogut fer el 
càlcul doncs com s’ha dit, inexplicablement no tots els consolats 
publiquen les seves xifres. 
 
Podeu consultar el llistat a VULLVOTAR.com (Vot Consular) 
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Com hem vist, no tenim dades de tots els consolats de tots els països, 
pero si hem recollit dades (si n’hi havia) de tots els consolats dels 
països amb més representació;  
 
Alemanya   Andorra   Argentina   Brasil   Estats Units d'Amèrica (USA)   França 

Irlanda   Itàlia   Mèxic   Països Baixos - Holanda   Portugal   Regne Unit (UK) 

Suïssa   Xile  

 

 
 
En cas d’Alemanya no podem fer el càlcul doncs com es veu, el consolat 
de Frankfurt NO ha trobat important compartir la seva informació per 
tant no podem saber el total del vot consular dels catalans d’Alemanya. 
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En altres casos SI hem pogut recopilar dades de TOTS els consolats 
d’un país; i aquí sí que podem treure’n conclusions. 
 
Veiem el detall del vot als ESTATS UNITS 
 

 
 
Dels 16.384 catalans registrats a USA; menys del 20% va sol.licitar el 
vot; 2.794.  I d’aquests, només va anar a votar (presencialment o per 
correu) DOS DE CADA 3, un total de 1.695; (s’ha d’entendre que la 
resta no els van arribar les paperetes a temps) 
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D’aquests 1.695 vots als consolats dels Estats Units, la suma final de 
vots dels catalans a USA escrutada a BCN+GRO+LLE+TGN és només de 
1.615; és a dir, una diferència de 80 vots amb el total escrutat. 
 
80 vots dels 1.695 dels catalans als USA han desaparegut; gairebé 
un 5%  
 
Que ha passat amb aquests vots? 
 
Doncs només pot haver passat que: 
 
a) no tinguessin la documentació correcta i hagin estat descartats 
b) o que els consolats hagin publicat informació incompleta (no han 
publicat dades del període ampliat) 
c) o que s’hagin perdut  
d) o que simplement hagin estat “depurats” als consolats. 
 
o la suma dels 4 factors. 
 
I com no tenim dades de quants vots arriben al recompte ni quants són 
descartats, NO HI HA MANERA DE SABER si aquests vots han estat 
depurats al consolat. 
 
La manca d’informació detallada obre les portes a qualsevol 
manipulació i encara pitjor, a qualsevol interpretació, amb la 
conseqüent pèrdua de credibilitat d’una democràcia espanyola amb 
una reputació cada cop més miserable. 
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I no acaba aquí això 

 
Es dóna el cas del REGNE UNIT, on hi ha MÉS VOTS QUE VOTANTS 
(181) o a XILE, amb 3 vots més dels que van sortir del consolat de 
Santiago 
 
Honestament, hem deixat de recopilar informació de més països 
perquè sabem que aquesta feina no ha de servir per resoldre els greus 
problemes del sistema exterior. 
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6.- I com votem? quan votem? serveix 
per res ampliar el termini de vot? 
 
A vullvotar hem implementat una eina que permet filtrar les dades que 
hem recollit del vot d’alguns dels consolats que ho han publicat a la 
seva web. Les dades inclouen vot per correu o presencial, i en termini 
ordinari o ampliat. 
 
Amb aquesta eina podem determinar les següents conclusions: 
 

 
 
 

- Un 70% del vot exterior es fa per correu; només un 30% vota 
presencialment al consolat 

- Menys d’un 10% vota durant el període extraordinari; el cap de 
setmana. El 90% vota durant els tres dies anteriors al cap de 
setmana. 
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- Durant el període ordinari, només un 25% vota presencialment, 
però durant el cap de setmana el percentatge es dispara al 80% 

 

 
A efectes pràctics, l’ampliació del termini per votar al cap de setmana 
només serveix per votar presencialment, ja que les paperetes arriben 
molt justes o no arriben. 
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7.- Així, puc saber si he votat? 
 
Doncs sorprenentment, la resposta és SÍ! 
 
Pots demanar per email, adjuntant una copia de DNI/Passaport, a la 
junta electoral provincial que et pertoca. Ells et diran, en uns dies, si el 
teu nom consta en la llista de votants final. 
Aquí tens la llista de mails de les 4 JEP catalanes: 
 

Barcelona  jep_barcelona@gencat.cat 

Girona  presidencia.ap0.girona@xij.gencat.cat 

Lleida  aserranom@xij.gencat.cat 

Tarragona  jep_tarragona@gencat.cat 
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8.- Conclusions 

 
El vot exterior és un nyap. 
Per burocràcia, logística, per opacitat, per manca de veracitat, i per 
manca de respecte als votants. 
 
Els problemes son greus i es repeteixen des de fa anys.  
Organitzacions com Catalansalmon (VullVotar), la FIEC, o Marea 
Granate ho denuncien sistemàticament sense trobar resposta a les 
seves queixes, i encara pitjor, sense cap resposta a les seves propostes 
de millora.  
 
Sense vot amb garanties, no hi ha democràcia possible. 
 
I sense democràcia només hi ha lloc per a les dictadures. 
 
 

CATALANSALMON - VULLVOTAR 
Desembre 2019 

 
 

 
Més informació: 
 
-> Bolcat de resultats consulars, amb selecció per país, consulat, termini, i JEP , amb 
desglòs de vot per correu i presencial 
https://www.vullvotar.com/vot_consular_llistat.php 
 
-> Informe CATALANSALMON sobre el 10N (Primera part) 
https://catalansalmon.com/premsa/notesdepremsa/ELPROBLEMADELVOTEXTERIOR_MES
ENLLADELVOTOROGADO.pdf 
 
-> VULLVOTAR.com 
-> CATALANSALMON.com 
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