
 
 
Eleccions al Parlament de Catalunya 2015 (27 de setembre de 2015) 
 
En relació amb la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya 2015 que es 
celebraran el dia 27 de setembre de 2015 s’informa que des del 10 fins el 17 d’agost 
de 2015 es trobarà disponible el servei de consulta de les llistes electorals. 
 
La consulta es realitzarà per mitjans informàtics i la podran realitzar les persones 
interessades prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui 
la fotografia del titular).  
 
Per fer ús d’aquest servei els interessats es poden adreçar a l’àrea d’atenció al públic 
municipal, ubicada a Carretera de Vic, núm. 35-37, en el següent horari: 
 

- De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00 
 
Si s’observa algun error o omissió en les dades contingudes al cens electoral, es pot 
presentar reclamació fins a les 12 hores del dia 18 d’agost, als ajuntaments, consolats 
o en les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral. 
 
Consulta per Internet 
 
L’Oficina del Cens Electoral possibilita, a través de la seva pàgina web 
(https://sede.ine.gob.es/CensoElectoral/index.jsp?lang=es_ES  ), la consulta de la inscripció 

en el cens electoral de les eleccions en curs. 
 

 
 
 
Per raons de confidencialitat, únicament s’admeten les consultes que realitzin les 
persones amb certificats electrònics reconeguts que acreditin la identitat de l’elector. 
Els certificats admesos per realitzar aquesta consulta, per raons tècniques, són la 
majoria dels emesos per les autoritats de certificació, inclosos a la plataforma @firma 
del Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques. 
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Si no es troba en possessió d’aquest certificat digital, es pot adreçar a la seva 
Delegació Provincial del Cens Electoral o trucar al número de telèfon 901 101 900. 
 
 
Informació sobre el procés electoral 
 
A la pàgina web habilitada per la Generalitat de Catalunya 
(http://www.parlament2015.cat/  està disponible informació d’interès per aquestes 
eleccions sobre terminis, normativa legal, reclamacions, vot per correu i recompte 
d’inscrits, meses i locals electorals. 
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A la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística https://sede.ine.gob.es/ce-
mesas/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf  , es poden consultar les meses i les 

direccions postals dels locals electorals per municipi, per diversos criteris de recerca. 
 

 
 
 
L’INE també publica una guia relativa a les funcions a desenvolupar per aquest 
organisme durant el procés electoral 
(http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259940169024&p=125994016
9024&pagename=CensoElectoral%2FINELayout ) 
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Atenció a consultes d’electors 
 
Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral atendran les consultes 
sobre activitats de la seva competència (inscripció en el cens, vot per correu, locals 
electorals, targetes censals,...) a les seves oficines i per telèfon en el número 901 101 
900. 
 
 


