PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS
PER LA DENFENSA DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS.
APROVADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa aprovava el mes de juliol de 2016 el nou Reglament de
Participació Ciutadana amb una àmplia majoria obrint la porta, entre altres aspectes, a la
participació activa de la joventut a la vida política de la ciutat dotant-los de veu i vot.
Una mesura que demostra l’ampli consens dins la nostra ciutat per no considerar el jovent com
a subjectes passius i reconèixer el seu dret i capacitat per decidir i prendre partit en la vida
pública.
Ja el 2011, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar la Resolució 1826 sobre
l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció de l’edat per a votar als 16 anys, instant
als estats membres a implementar la iniciativa i advertint que l’evolució demogràfica d’Europa
podria portar a la creixent marginació de la joventut en el procés polític.
Anteriorment, Àustria es convertia l’any 2007 en el primer membre de l’UE en establir el vot
als 16 anys. Un camí que han seguit Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega o Argentina.
El mateix Parlament de Catalunya, va aprovar una proposta de resolució durant el ple
monogràfic sobre joventut celebrat al juliol de l’any 2013 en què es manifestava la necessitat
de reconèixer aquest dret. Un posicionament que s’ha respectat i aplicat posteriorment a la
Llei de Consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació, així com al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9N.
A l’estat espanyol, però, tot continua igual. El passat abril s’acceptava a tràmit de forma
esperançadora una proposició no de llei d’Esquerra Republicana per modificar la llei electoral i
reduir l’edat de vot als 16 anys, amb els únics vots en contra de Ciutadans i el Partit Popular. Fa
tan sols uns dies, però, el Congrés els diputats va tombar la iniciativa per posposar el debat
novament.
Una manca de voluntat política que nega el dret a vot de nou a un sector de la població entre
16 i 18 anys a qui no es reconeix el vot però té responsabilitats penals, dret a treballar,
obligatorietat de pagar impostos, entre altres.
És per aquest motiu que la Junta de Portaveus de Terrassa adopta els següents:
ACORDS
Primer. Reclamar a tots els grups del Congrés dels Diputats espanyol un compromís ferm per
la modificació de la llei electoral espanyola en aquest punt i reduir l’edat de vot als 16 anys en
un període inferior a un any.

Segon. Instar al Parlament i al govern de la Generalitat que incloguin el dret a vot de les
persones majors de 16 anys en la llei electoral catalana, per garantir-ne el dret a vot tant en les
pròximes conteses electorals, com en consultes referendàries.

