
  

 

 

 

Des del Grup de Democràcia del 15M de Terrassa hem percebut la inquietud de la ciutadania davant la convocatòria de 

les properes Eleccions Generals. És per això que creiem interessant que entre tothom portem el debat al carrer, per tal de 

reflexionar sobre les alternatives que tenim el proper dia 20 de novembre. 

Per facilitar el debat, hem elaborat un document (a la cara posterior d’aquest full) on s'exposen les diferents opcions, 

amb una explicació de les conseqüències i diferents interpretacions que hi ha entre votar, abstenir-se, votar en blanc... S'ha 

plantejat com una eina esquemàtica, en la qual hem procurat exposar dades i ser objectius i clars per tal que sigui una base 

sobre la que debatre i reflexionar-hi entre tots, sense cap intenció d’orientar el vot. El seu objectiu és el de ser una eina 

purament informativa. 

A més, a la web "http://tinyurl.com/versio-llarga" i al punt d'informació de la Plaça del Poble (Raval de Montserrat) 

podreu trobar una versió ampliada d’aquest document, per a tot aquell o aquella que vulgui saber-ne més. Cal esmentar que 

aquest document només és vàlid a Catalunya i que està enfocat al Congrés. 

 

Referències en les quals ens hem basat per la creació del document: 

¿A quién beneficia el voto en blanco? http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/18/espana/1305719351.html 
Abstencionismo http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/A/abstencionismo.htm 
Aclaraciones sobre votos en blanco, nulos y “peques” http://www.malaprensa.com/2011/05/aclaraciones-sobre-votos-blancos-nulos.html 
Del derecho y las normas http://derechoynormas.blogspot.com/2011/02/el-voto-en-blanco-y-el-no-les-votes.html?spref=tw 
Interpretación del voto en blanco http://adrian-caballero-escusol.suite101.net/el-voto-en-blanco-a47673  
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html 
Mitología electoral: ¿Sabes votar? http://www.soitu.es/soitu/2008/02/27/actualidad/1204131700_262869.html 
NoLesVotes (“voto en blanco”, “voto nulo”, “abstención”) http://wiki.nolesvotes.org/wiki/ 

Voto en blanco: particularidades de Elecciones Municipales y Autonómicas http://tinyurl.com/voto-en-blanco-politikon 

Voto nulo, una interpretación jurídica http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-07-26/vernotacolumnistas.php?id=110725210157 

Voto protesta: nulo o abstención http://www.elpais.com/articulo/espana/Voto/protesta/nulo/abstencion/elpepiesp/20110521elpepinac_11/Tes 

Votos en blanco y abstención. Significado en España. http://giga.cps.unizar.es/~spd/pub/mundo_real/votos.txt 

Wikipedia (“voto en blanco”, “voto nulo”, “abstención”) http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

Aquest document ha estat revisat per dos professors universitaris de Ciències Polítiques. 
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Quines opcions de vot hi ha? 
 

Opció Definició Com s’interpreta? Què implica? 

ABSTENCIÓ 
 

Significa que no 
s’introdueix el sobre a la 
urna. 
El ciutadà/na no va a 
votar. 
 

- Oposició al sistema polític 
i/o a la classe política. 

- Error tècnic (per exemple, 
estar mal inscrit en el 
cens). 

- Desinterès o desídia. 
- Producte de l’exclusió 

social. 

En el cas d’abstenir-se, el pes de la decisió recau en les persones que sí que 
voten. 

VOT NUL 

Consisteix en introduir a 
la urna un sobre diferent 
en el seu contingut al del 
model oficial. 
Exemple: Paperetes 
guixades, més d’una 
candidatura dins el 
sobre, sobre amb un 
segell... 

- Intencional (per exemple, 
amb voluntat de protesta). 

- Accidental (equivocar-se). 

El vot nul es comptabilitza en el recompte com a vot no vàlid, i per tant, té la 
mateixa incidència que no votar. 

VOT EN 
BLANC 

Consisteix en introduir 
dins de la urna el sobre 
buit. 

 

- Indiferència exigent o 
desacord respecte a les 
opcions polítiques que es 
presenten. 

- Protesta contra el sistema 
polític i/o polítics. 

Els vots en blanc es comptabilitzen com a vàlids en el recompte de vots, encara 
que no se sumen a cap partit polític ni fan que quedin escons buits al Parlament. 

S’ha de tenir en consideració que la llei electoral estableix que els partits 
necessiten un mínim del 3% dels vots totals de la circumscripció per optar a un 
escó (seient al Congrés). Si hi ha molts vots en blanc, s’incrementa el nombre 
de vots necessaris per arribar a aquest 3%, fet que dificulta la representació 
parlamentaria dels partits minoritaris i, de retruc, afavoreix els majoritaris. 

VOTAR UN 
PARTIT 

Consisteix en introduir a 
la urna el sobre amb una 
candidatura d’un partit 
polític. 

 

- Elecció del grup que 
representa la ideologia del 
ciutadà/na. 

- Vot útil (es vota no per 
convicció, sinó per 
equilibrar la balança entre 
partits). 

- Vot de càstig (es vota a 
qualsevol partit per a 
perjudicar els altres). 

 

Depenent de quin tipus de partit es voti, hi haurà uns efectes o uns altres: 

 Partits majoritaris (els dos partits principals que tinguin representació al 
parlament): és donar suport a una de les majories possibles al 
parlament, i per tant, afavoreix la formació d’un determinat govern. 

 Partits minoritaris (la resta de partits que tinguin representació al 
parlament): Hi ha poques possibilitats que formin govern, però 
modifiquen el pes de les forces majoritàries. Inclinen la balança a un 
cantó o un altre. 

 Partits extraparlamentaris (partits que no tindran representació 
parlamentària): Resten vots als partits majoritaris, però no diputats, ja 
que no obtenen el mínim per accedir al congrés. Té el mateix efecte que 
el vot en blanc. 


