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Introducció 

La pregunta sobre quines persones tenen dret a exercir el vot és, en realitat, una 
qüestió que ha anat estretament lligada a la pròpia noció de democràcia. Així, ja en 
els inicis de la democràcia, que se situen històricament en la ciutat d’Atenes i els 
territoris de l’Àtica, el dret a vot quedava reservat únicament als homes adults que 
havien completat la formació militar, la qual cosa suposava únicament un 20% sobre 
el total de la població. Igualment no va ser fins a principis del segle XX, arran de 
dècades de lluita del moviment feminista sufragista, que la majoria d’estats 
europeus van incorporar el dret a vot entre les dones. Actualment, els debats entorn 
al dret a vot de les persones migrades i refugiades tenen plena vigència i segueixen 
sense resoldre’s. Igualment, el dret a vot als 16 anys segueix debatent-se i encara 
no ha estat resolt. 

En síntesi, la noció de democràcia sempre ha estat lligada a la delimitació del marc 
dins del qual se situen aquells que són considerats subjectes polítics. La 
controvèrsia i el debat entorn el punt on se situa aquesta frontera, és a dir entorn a 
qui pot ser considerat un subjecte polític de ple dret, és consubstancial a la 
democràcia. És en aquest sentit que cal abordar aquesta qüestió no com una “falla 
del sistema democràtic” o una “problemàtica” sinó més aviat com allò que ha definit 
a la democràcia des dels seus inicis. Igualment, tampoc es pot afirmar que aquest 
debat “amenaça la democràcia” o la “posa en qüestió” ja que la seva supervivència 
ha radicat precisament en mantenir viu aquest debat. 

La revisió documental que es presenta a continuació se centra en un dels debats 
sobre qui esdevé subjecte polític en les nostres societats democràtiques. Més 
concretament, sobre quina és l’edat a partir de la qual seria recomanable considerar 
a les persones com subjectes polítics de ple dret, i per tant amb capacitat per exercir 
el dret a vot.  

S’ha organitzat la revisió documental en tres grans apartats: 

- En el primer apartat, “Anàlisis comparativa dels diferents posicionaments 
experts i acadèmics en relació amb el sufragi a partir dels 16 anys”, s’analitzen 
els arguments i raonaments presents entre la comunitat acadèmica en relació amb 
el sufragi a partir dels 16 anys. Aquest apartat se subdivideix en dos blocs en els 
quals es trobaran els arguments favorables a la rebaixa de l’edat electoral i els 
desfavorables, respectivament. 

- En els segon apartat “Realitat d’altres països i regions on es pot exercir el dret a 
vot a partir dels 16 anys i les conseqüències que se’n deriven”, s’exposen les 
diferents realitats de països i regions d’arreu del món. Es comença parlant del cas 
d’Àustria, per ser el primer país europeu en haver implementat aquesta mesura i es 
continua parlant de la realitat dels països de la resta d’Europa. Al final, es recull en 
una taula quins països arreu del món han rebaixat l’edat electoral. 
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- En el tercer, “Recull de les diferents visions i posicionaments presents en 
diferents organismes internacionals i institucions sobre el sufragi a partir dels 
16 anys”, es comença llistant una sèrie d’entitats i organismes internacionals a favor 
d’implementar el dret a vot als 16 anys, per seguir exposant les visions dels consells 
de joventut de Catalunya i acabar parlant del posicionament dels partits polítics de 
l’estat espanyol. 

Finalment, aquest informe disposa d’un resum executiu, on es recullen les 
principals conclusions obtingudes en cadascun dels apartat. 
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 Anàlisis comparativa dels diferents 
posicionaments experts i acadèmics en 
relació amb el sufragi a partir dels 16 
anys 

Encara que el debat entorn la rebaixa de l’edat electoral no ha estat prioritari en 
l’agenda política passada i actual, ha esdevingut un aspecte àmpliament debatut des 
de diferents posicionaments acadèmics. Es poden rastrejar aportacions a aquest 
debat des de principis del segle XX, quan alguns països van proposar ampliar el dret 
a vot, en alguns casos a la totalitat de la ciutadania des del seu naixement. De fet, 
aquesta qüestió ha rebut el suport de diferents moviments socials en diferents 
indrets i moments històrics. Es pot afirmar, per tant, que es tracta d’un debat latent 
que ha tingut moments de major efervescència i d’altres en què no ha despertat 
gaire interès (Gaitán, 2009).  

En el debat actual es poden distingir dues gran posicions. D’una banda, la que està 
a favor de mantenir l’statu quo. De l’altra, la que advoca per l’ampliació del dret a vot 
per sota dels 18 anys, amb posicionaments que van des de la defensa per la rebaixa 
de l’edat electoral als 16 anys fins a l’eliminació de discriminacions basades en l’edat 
(Gaitán, 2009).  

1.1. Arguments en contra de rebaixar l’edat 
electoral 

Com s’explicarà més detalladament en propers apartats, l’any 2007, Àustria va 
rebaixar l’edat electoral (dels 18 als 16). Abans d’adoptar aquesta mesura es van 
realitzar diferents estudis orientats a conèixer els arguments contraris a ampliar 
el dret a vot per sota del 18 anys. Arran d’aquesta tasca es van identificar els 
arguments desfavorables més habituals en el context austríac, que afirmaven 
que els i les joves (Marshall, 2017; Wintersberger, 2009): 

- Voten de manera diferent que les persones adultes, 

- Votarien partits més radicals, 

- No estarien interessats/des en votar, 

- Tampoc poden votar en altres països, 

- Ja disposen d’institucions juvenils on poden participar,  

- Són immadurs/es i manipulables. 
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Ja en aquell moment, Wintersberger (2009) assenyalava que els arguments 
desfavorables contradeien les normes de la Convenció de les Nacions Unides sobre 
els Drets del Nen així com la comprensió sociològica contemporània de la infància, 
mostrant-se com a paternalistes, autoritaris i antidemocràtics. Segons aquest autor, 
es tracta d’arguments que se sostenen en prejudicis adultocèntrics i paternalistes, 
de la mateixa manera que l’exclusió del dret a vot de les dones, que no es va eliminar 
fins a principis del S.XIX arran de les lluites del feminisme sufragista, es basava en 
principis patriarcals.  

Més endavant aprofundirem en els posicionaments favorables. A continuació, 
s’exposen els arguments i les creences que s’utilitzen en contra del sufragi a 
partir dels 16 anys: 

 Les persones joves són més immadures i dependents, el que les fa més 
manipulables 

Un dels arguments que emergeixen més recurrentment a l’hora de desaconsellar la 
rebaixa de l’edat electoral fa referència a la immaduresa i dependència del jovent. 

D’una banda, la manca de maduresa està relacionada amb la percepció que els i 
les joves són més manipulables. Es considera que la seva decisió de vot es veuria 
fortament influenciada pel seu entorn familiar (Moral, 2009). Així, es defineix als 
infants i joves com a subjectes no-polítics, als quals s’ha de protegir de l’activitat 
política adulta que podria aprofitar la seva immaduresa per manipular-los i 
adoctrinar-los per servir a finalitats alienes als seus interessos (Gaitán, 2009). 

En aquesta línia, Wintersberger (2009) distingeix entre l’acte mateix de votació, 
durant el qual qualsevol influència externa està legalment prohibida, i el període 
preelectoral, època durant la qual els partits polítics busquen influenciar l’electorat, 
directament o a través de la opinió pública, per tal de maximitzar els seus vots. 
Tanmateix, aquesta influència s’exerceix tant sobre les persones votants més joves 
com sobre les més grans, sense que resulti evident que les persones més joves 
estiguin més exposades a la instrumentalització que no pas les persones adultes. 

D’altra banda, es fa referència a la seva manca d’autonomia, entesa com el conjunt 
de dependències en què es troben per l’edat, com per exemple l’econòmica. 
Tanmateix, aquest argument és rebatut per altres posicionaments que sostenen 
que fonamentar l’exclusió d’aquest col·lectiu en base a les seves dependències 
implicaria retrocedir a un model polític on només les persones que disposen de 
recursos propis podrien exercir el dret a vot (Moral, 2009). 
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 El jovent votaria de manera diferent en comparació amb la població adulta, 
decantant-se per partits més radicals i més d’esquerres 

A les creences que sostenen que les persones joves voten de manera diferent a 
les persones adultes i que tendirien a votar partits més radicals, se suma la por 
al voltant del fet que el vot jove afavoreixi als partits d’esquerra (Caciagli, 2009). 

En aquest sentit, molts polítics de l’etapa de la postguerra s’han mostrat reticents a 
rebaixar l’edat electoral. Això s’explica, des del punt de vist històric, pel fet que bona 
part dels polítics totalitaristes van emprar la rebaixa de l’edat electoral per 
beneficiar-se de la mobilització juvenil. S’explica que, durant la Primera Guerra 
Mundial Rússia va rebaixar l’edat per votar de 24 a 18 anys, durant la dècada de 
1940 Xina va formar en socialisme als i les adolescents amb l’objectiu que als 18 
anys donessin suport a aquesta opció política i els nazis també van concedir el dret 
a vot a les persones joves (Hylleberg, Simonsen, Mostrup, Kirstine & Norgaard, s.d.). 
Com es pot constatar, alguns dels arguments desfavorables a rebaixar el dreta vot, 
s’originen com a resposta a les conseqüències negatives que va tenir aquesta 
rebaixa en el context de les guerres mundials. 

També existeix la creença que el vot juvenil podria estar més influenciat pel clima 
contingent i ser molt ideològic. Novament, en relació amb aquesta afirmació, 
emergeixen altres veus que assenyalen que aquest argument també es podria 
aplicar a persones d’altres edats i no exclusivament als i les joves (Caciagli, 2009). 

 Les persones menors de 18 anys no tenen capacitat per votar 

L’argument més debatut i també més polèmic és el de la manca de competència 
o capacitat electoral d’infants i persones joves. Per competència electoral es fa 
referència al conjunt de capacitats individuals necessàries per a participar en les 
eleccions de manera competent i autònoma, exigint que l’electorat representi un 
tipus de subjecte racional i informat. Es considera que la capacitat electoral implica: 

1. racionalitat en la presa de decisions, 

2. coneixement polític teòric, és a dir, comprensió del procés polític general i del 
sistema electoral específicament, 

3. coneixement polític pragmàtic, és a dir, comprensió dels assumptes polítics 
específics i la seva relació amb el sistema polític i el procés electoral. 

D’aquesta manera, la capacitat d’autodeterminació política és fruit de la possibilitat 
de comprendre les diferents opcions i discriminar entre elles les que es consideren 
preferibles per a la orientació de la comunitat, la qual cosa esdevé una exigència 
inherent a la participació. En aquest sentit, es considera que infants i joves no 
compleixen els “requisits” anteriors i, per tant, no posseeixen les competències 
necessàries per votar adequadament. Així doncs, s’assumeix que a partir dels 18 
anys tota la ciutadania disposa de capacitat electoral mentre que per sota d’aquesta 
edat no se’n disposa. La capacitat electoral, com a justificació de l’exclusió dels i les 
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menors d’edat, presenta dues dificultats: per una banda, hi ha menors que 
reuneixen aquests requisits i competències però  no tenen dret a vot i, per 
l’altra, hi ha adults que, sense atresorar aquesta capacitat, poden seguir 
exercint el vot. Per això, es considera que el concepte de “capacitat electoral” és 
adultocèntric, ja que s’assumeix la incompetència dels i les menors (que han de 
demostrar que són competents perquè se’ls consideri com a tal) mentre que no es 
contempla la possible incompetència dels i les adultes (Gaitán, 2009; Marshall, 2017; 
Presno, s.d.).   

 Les persones joves no estan interessades en votar 

És comú l’ús de l’argument de la manca d’interès polític de les persones joves per 
negar la rebaixa de l’edat electoral. 

Les dades de l’Informe de resultats del sondeig d’opinió del 2017 de l’Observatorio 
de la Juventud en España mostren que només el 37% de les persones joves declaren 
estar molt o bastant interessades en qüestions polítiques. En canvi, el 39% afirmen 
tenir poc interès en política i el 23% manifesten no tenir cap tipus d’interès. En 
aquesta línia, des del món acadèmic també predominen les anàlisis sobre la 
desafecció i el desinterès polític juvenil i sobre la seva baixa predisposició a 
participar en la vida política. Així, la imatge de passivitat i desinterès de les persones 
joves en política ha adquirit força, arribant a convertir-se en un distintiu de la 
identitat de la joventut contemporània (Benedicto 2008). 

De totes maneres, com es veurà en el següent apartat (1.2 Arguments a favor de 
rebaixar l’edat electoral), hi ha autors i autores que problematitzen tant el 
plantejament com la metodologia emprada en la gran majoria d’estudis sobre 
interès polític. 

 La manca de formació i d’informació política que disposen les persones joves 

La informació i el coneixement sobre política són eines essencials per tal de 
formar-se una opinió independent i poder participar de manera competent en 
els processos de presa de decisions polítiques. Es considera que el coneixement 
polític és un requisit per poder percebre, avaluar i entendre la vida política i 
democràtica. En aquest sentit, els estudis sobre comportament polític assenyalen 
que les persones políticament informades tenen més tendència a votar, ja que 
tenen capacitat per articular els seus pensaments i interessos polítics (Abendschön 
& Tausendpfund, 2017). 

La manca de formació i de coneixement polític de les persones menors de 18 anys 
és un dels arguments més comuns en contra de la rebaixa de l’edat electoral. Se sol 
considerar que la manca d’informació en política no permet votar de manera 
competent, ni considerar adequadament les implicacions que comporta el vot en 
qüestió (Rosenqvist, 2017). 
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Així, es considera que les persones menors d’edat són políticament immadures 
en quant a coneixement polític. Això se sustenta, d’una banda, pel fet que els i les 
joves de 16 i 17 anys són més propensos a declarar-se com a apolítics i a no 
identificar-se amb cap partit polític i, d’altra banda, amb la seva suposada manca 
d’informació relativa a l’actualitat política. En canvi, s’assenyalen com a indicadors 
de maduresa política el fet d’entendre com funcionen les principals institucions 
polítiques i el fet de conèixer les principals temàtiques que es tracten en l’àmbit de 
la política, les polítiques públiques i les seves implicacions (Chan & Clayton, 2006). 

La recerca al voltant de la menor participació de joves-adults en processos 
electorals observa una escletxa en el coneixement polític basic entre joves-
adults i persones adultes-grans. En aquest sentit, diversos estudis posen de 
manifest que el nivell d’informació i coneixement sobre política augmenta amb 
l’edat i que la relació entre l’edat i l’exercici del dret a vot està directament relacionat 
amb el grau de coneixement sobre qüestions polítiques (Chan & Clayton, 2006; 
Stockemer & Rocher, 2016). 

Pel que fa a l’estat espanyol, les dades de participació i cultura política del 
Instituto de la Juventud (2005) mostren que la majoria de les persones joves 
declaren no estar massa informades sobre qüestions polítiques. El 64% 
assenyala disposar de poca o de cap informació, mentre que només el 35% afirma 
disposar de bastanta o molta informació sobre política. També es destaca que els 
homes es consideren més informats que les dones i que, a mesura que augmenta 
l’edat, les i els joves senten que disposen de més informació sobre qüestions 
polítiques. 

Atès que aquest és un dels arguments més sòlids a l’hora de mantenir l’edat amb 
dret a vot en els 18 anys, una de les propostes més comunes dels posicionaments 
favorables a l’ampliació del dret a vot s’orienta, justament, a començar a impartir 
assignatures que tractin els principis bàsics de la política abans dels 16 anys 
(Wintersberger, 2009). En el proper apartat dedicat als arguments favorables 
s’aprofundirà en les propostes encaminades a formar i informar als i les joves.  
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1.2. Arguments a favor de rebaixar l’edat 
electoral 

A continuació, s’aprofundeix en els arguments i les creences que s’utilitzen per 
defensar la rebaixa de l’edat electoral: 

 L’edat electoral hauria de ser coherent amb l’exercici d’altres drets i 
responsabilitats. 

La coherència entre l’edat electoral i l’exercici d’altres drets i obligacions és un 
dels arguments més utilitzat i més estès per defensar la rebaixa del dret a vot als 16 
anys. En aquest sentit, s’assenyala que les persones joves tenen dret a treballar i 
han de pagar impostos però, en canvi, no tenen dret a votar a les eleccions per 
escollir qui governarà (Caciagli, 2009). També es destaca que, de fet, els i les joves 
de 16 anys ja disposen d’un conjunt de drets polítics: poden reunir-se, manifestar-
se i associar-se, tenen llibertat d’expressió i tenen dret d’escollir els representants 
sindicals. A més, també poden treballar, contraure matrimoni i, en el cas de les 
dones, tenen plena capacitat per decidir sobre la interrupció voluntària de l’embaràs 
(Presno, 2011). A l’estat espanyol, per exemple, la majoria d’edat a efectes generals 
està establerta per la constitució en els 18 anys. Malgrat això hi ha “majories d’edat” 
a efectes específics (com per exemple l’edat penal) que s’assoleixen abans. Per 
aquest motiu, es pot afirmar que l’accés al ple exercici dels drets fonamentals es 
produeix, en realitat, de forma gradual i culmina als 18 anys amb la majoria d’edat 
a efectes generals. De fet, aquest accés gradual a la majoria d’edat està articulat de 
tal forma que precisament el dret de sufragi constitueix un dels pocs drets 
fonamentals que no s’assoleix fins arribar a la majoria d’edat (Giménez, 2012). Així, 
des d’aquests posicionaments acadèmics se sosté que s’hauria de mantenir la 
coherència i fer equiparar l’edat amb dret a vot amb l’edat a la qual 
s’exerceixen altres drets i responsabilitats (Giménez, 2012; Marshall, 2017; 
Presno, 2011). 

 Històricament, hi ha hagut una rebaixa progressiva de l’edat electoral i, 
actualment, ja s’ha rebaixat en altres països i regions. 

D’una banda, Presno (2011) explica que la rebaixa de l’edat electoral ha estat una 
constant al llarg de la història. A l’estat espanyol, l’any 1931 es va rebaixar l’edat 
electoral de 25 a 23 anys i, posteriorment, al 1977, es va tornar rebaixar fins als 18 
anys. Aquestes successives rebaixes han servit per fomentar la participació política, 
tant des del punt de vista de l’individu com des de la perspectiva de la societat 
política en la qual l’individu està integrat i a la qual contribueix. 

D’altra banda, es fa referència al fet que en diversos països s’hagi reduït l’edat 
electoral als 16 anys. L’exemple per excel·lència de la rebaixa de l’edat electoral, 
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per pioner i per la seva proximitat territorial, és el d’Àustria. Des del juliol de 2007, 
l’exercici del sufragi a les eleccions europees, nacionals, provincials i locals a partir 
dels 16 anys és possible (Presno, 2011; Wintersberger, 2009). En aquesta línia, el 
dret a vot ampliat als 16 anys també es pot exercir a Malta, en alguns cantons 
Suïssos, en certs estats federats d’Alemanya i a diversos països de Llatinoamèrica, 
entre d’altres. Al següent bloc (2. Anàlisi comparativa de la realitat d’altres països i 
regions on es pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys i les conseqüències que 
se’n deriven), s’aprofundirà en l’anàlisi de les regions i països on s’ha rebaixat l’edat 
electoral de forma exhaustiva. 

 En societats cada cop més envellides seria demogràficament més lògic i 
representatiu rejovenir l’electorat rebaixant l’edat a partir de la qual es pot 
exercir el dret a vot. 

En primer lloc, l’ampliació del dret a vot que suposaria la incorporació dels i les 
menors de 16 anys comportaria una major representativitat ciutadana en les 
eleccions.  

El desenvolupament històric de les societats democràtiques ha anat acompanyat 
d’una progressiva ampliació del dret a sufragi i, conseqüentment de la noció de 
ciutadania. En aquest sentit, la idea d’ampliar el vot als 16 anys va en la línia de 
l’expansió socio-històrica de la democràcia i dels drets i llibertats polítics, que va en 
augment des dels segles XIX i XX. Així, el dret a vot va començar a estendre’s, passant 
d’una minoria d’homes rics a un dret general dels homes, independent de la seva 
situació econòmica per, més endavant, ampliar-se el sufragi a la població femenina, 
quan les dones aconsegueixen ser considerades com a ciutadanes de ple dret. Això 
posa de manifest que l’adquisició del dret a vot representa un moment clau en el 
procés d’assoliment de la plena ciutadania, la qual cosa suposa haver d’acceptar que 
les persones joves no estan actualment incorporades dins d’aquest concepte de 
ciutadania (Moral, 2009; Wintersberger, 2009). 

En segon lloc, la rebaixa del dret a vot permetria rejovenir l’electorat en una 
societat que, com passa en bona part dels estats europeus, està cada cop més 
envellida. 

Des de la segona meitat dels anys 70, amb el final del baby boom, la quantitat anual 
de naixements ha anat disminuint. La revolució reproductiva ha generat canvis en 
la piràmide poblacional, en la qual s’observa que les persones de més edat 
constitueixen el gruix poblacional més important. Això ha repercutit en l’augment 
de l’edat mitjana de la població al llarg del temps. Per exemple, a l’estat espanyol, 
mentre que a principis del segle XX era de 27 anys, actualment supera els 40. Tot i 
que aquest canvi demogràfic s’ha iniciat a Europa, s’està estenent progressivament 
a altres països d’arreu del món. Aquests canvis impliquen que s’hagi reduït 
notablement el grup poblacional dels i les menors de 15 anys, que 
tradicionalment representaven un terç de la població, mentre que actualment es 
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veuen sobrepassats per la població de més de 65 anys. Un exemple paradigmàtic 
és el cas italià, on la quantitat de joves d’entre 16 i 18 anys és la mateixa que la 
quantitat de persones grans de més de 85 anys i, es preveu que en 30 anys el 
nombre de persones grans tripliqui el de joves d’entre 16 i 18 anys (Caciagli, 2009; 
Pérez, 2010; Pérez & Abellán, 2018). 

Les estadístiques europees preveuen que la població disminueixi 
d’aproximadament 10 milions de persones entre el 2005 i el 2050, el que afectaria 
principalment la quantitat de persones de menys de 54 anys i augmentaria 
notablement la població de més de 55 anys (Hylleberg et al., s.d.). 

Els canvis poblacionals i l’envelliment de la societat implicaran més 
responsabilitats i tasques entre  les persones joves i adultes que hauran de 
vetllar per mantenir una societat del benestar que prengui cura de les persones 
grans. Per això es considera essencial que els i les joves disposin de major 
participació i influència en el desenvolupament de la societat. Atès que cada cop hi 
haurà menys persones joves i més de grans, emergeix la necessitat d’actuar per 
involucrar i motivar les persones joves en política, ja que seran les que hauran 
d’afrontar i liderar la societat del futur (Hylleberg et al., s.d.). 

D’aquesta manera, la rebaixa de l’edat electoral implicaria una representació 
menys desigual dels diferents grups d’edat i dels diferents períodes vitals, ja 
que la quantitat de joves votants (i, també, el de menors de 55 anys) augmentaria, 
equilibrant en certa mesura la descompensació etaria (Delgado, 2009). 

 Rebaixar l’edat electoral reforçaria el sentiment cívic de les persones joves, 
estimulant el seu interès per la política i la seva responsabilitat social. 

Tal com hem vist en l’apartat anterior, un dels arguments desfavorables a rebaixar 
l’edat amb dret a vot tenia a veure amb el constatat desinterès de les persones joves 
per les qüestions polítiques. Aquest argument ha estat rebatut per part de 
posicionaments acadèmics favorables a la rebaixa de l’edat electoral que s’exposen 
en aquest capítol. 

Una de les crítiques que s’han articulat en relació amb el suposat desinterès del 
col·lectiu jove envers les qüestions polítiques rau, precisament, en el significat que 
s’atribueix al concepte “interès”. 

En l’àmbit de la psicologia es diferencia entre l’interès situacional i el personal. El 
primer fa referència a l’atenció i a la reacció afectiva que desencadenen 
momentàniament els estímuls ambientals i que, per tant, poden o no perdurar en 
el temps. El segon tipus d’interès, en canvi, es pot vincular al comportament, donat 
que fa referència a la predisposició constant d’una persona per a involucrar-se en 
algun tema concret al llarg del temps. L’interès personal requereix d’un 
coneixement i una valoració substancial del tema en qüestió.  
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Quan es traslladen aquests conceptes a l’anàlisi de l’interès, es pot diferenciar entre 
persones que s’interessen “situacionalment” i d’altres que ho fan de manera 
“personal”. Així, una campanya política, una conversa amb amistats o un 
esdeveniment pot generar, en certes persones, un interès situacional en política, 
que pot o no mantenir-se en el temps. En canvi, altres persones poden tenir un 
interès personal en política, el que implica que estan compromeses i involucrades 
en temes polítics de forma constant al llarg del temps. Aquesta distinció és 
metodològicament rellevant, ja que els estudis que solen mesurar l’interès en 
política (que hem revisat en l’apartat anterior) solen preguntar a les persones 
enquestades: “Com d’interessat diries que estàs en qüestions polítiques?” i a donar 
una escala Likert perquè les persones responguin, el que no permet captar els 
tipus d’interès mencionats (Zeglovits & Zandonella, 2013).  

Les recerques que s’han realitzat al voltant de l’interès polític (tenint en compte que, 
generalment, com s’acaba d’exposar, només mesuren l’interès situacional), 
identifiquen la joventut i primera edat adulta com a punt de partida de l'interès 
polític. En aquest sentit, hi ha estudis que assenyalen que l’interès polític augmenta 
entre els joves durant l’escola secundària i que el període més important en el 
desenvolupament d’aquest interès es troba entre els 14 i els 20 anys d’edat. Així, 
es considera que l’interès polític emergeix i es desenvolupa durant l’adolescència i 
la joventut, arribant a estabilitzar-se a mitjans dels 20 anys (Zeglovits & Zandonella, 
2013). 

Tot i això, es posa de manifest que metre que les recerques desenvolupades en 
aquest àmbit s’han realitzat, fins l’actualitat, en joves que podien votar a partir 
dels 18 anys, els resultats d’aquests estudis mostren, en canvi, que l’interès per 
qüestions polítiques sorgeix una mica abans d’obtenir el dret a vot. Per aquests 
motius, Zeglovits & Zandonella (2013) assenyalen que és difícil determinar si l’interès 
s’origina en el moment en què els joves saben que s’aproximen a l’edat a partir de 
la qual obtindran el dret a vot o si és degut a la maduresa i al moment vital en què 
es troben. 

Les diferents recerques realitzades en la línia que sosté que l’interès polític emergeix 
per l’anticipació de l’obtenció del dret a vot, destaquen que: 

- L’adquisició de drets civils i polítics (entre els quals, el dret a vot) s’associa a 
l’augment de l’interès per la política i el sentiment d’implicació en la vida 
pública. Això s’extreu del fet que l’interès i la implicació dels i les joves adolescents 
(de 15 a 18 anys) és baix, mentre que augmenta notablement a partir dels 18 anys, 
moment en què s’accedeix al dret a vot (Moral, 2009). 

- L’adquisició plena dels drets augmenta el nivell d’informació en qüestions 
polítiques, la responsabilitat social i la consciència de ciutadania entre les 
persones joves, independentment de l’edat a la qual s’assoleixin aquests drets 
(Moral, 2009). 
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- La manca de motivació política dels joves de 16 i 17 anys no és deguda a la seva 
immaduresa evolutiva sinó al fet que saben que fins que no arribin a la majoria 
d’edat la seva capacitat d’incidència política és encara inexistent (Hylleberg et 
al., s.d.).  

En aquest sentit, des del Danish Youth Council, s’exposa que les persones joves 
estan molt interessades en el que passa i en com evoluciona la seva societat. Per 
això, es defensa que l’ampliació del dret a vot permetria que les persones joves 
s’empoderessin i es responsabilitzessin, encara més, del futur polític de la seva 
societat (Hylleberg et al., s.d.). 

Així, assenyalen que la rebaixa del dret a vot podria contribuir a reforçar el 
sentiment cívic de les persones joves, que es comprometrien abans amb els 
valors i el sistema democràtic, exercint com a ciutadans i ciutadanes de forma plena. 
En aquesta línia, la rebaixa estimularia la participació juvenil a les eleccions, ja 
que el vot crea hàbit i les probabilitats que les persones de 18 anys votessin 
augmentarien, fent créixer d’aquesta manera els percentatges de participació 
juvenil (Gaitán, 2009; Giménez, 2012; Moral, 2009). 

Finalment, cal destacar que, les dades de l’Observatorio de la Juventud en España 
(2017) mostren que l’interès dels i les joves en qüestions polítiques ha anat 
augmentant paulatinament des del 2005 i el percentatge de joves que manifesta 
no tenir cap tipus d’interès per la política ha disminuït.  

Al següent bloc (2. Anàlisi comparativa de la realitat d’altres països i regions on es 
pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys i les conseqüències que se’n deriven), 
es presenten altres estudis similars que analitzen la influència de la rebaixa de l’edat 
electoral en l’interès polític. 

 La rebaixa de l’edat electoral provocaria un canvi en les agendes polítiques, 
que haurien de tenir més presents els interessos i necessitats de les persones 
joves 

Segons Wintersberger (2009), l’ampliació del dret a vot pot modificar el 
comportament dels i les representants polítiques, que tendiran a adaptar les 
seves estratègies amb l’objectiu de maximitzar els vots per les següents eleccions 
electorals. Així, s’espera que les campanyes i els programes electorals dels partits 
polítics es dirigeixin en major mesura a les persones joves (d’entre 16 i 18 anys). 
D’aquesta manera, el dret a vot no només augmentaria la influència de les 
persones joves a través del consentiment i la possibilitat d’exercir aquest vot sinó 
també a través del canvi en les agendes polítiques del país en qüestió (Moral, 2009; 
Wintersberger, 2009). 
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 Actualment la capacitat per votar s’adquireix cada vegada més d’hora gràcies 
a l’accés a múltiples fonts d’informació (sobretot a través de les noves 
tecnologies). 

D’una banda, el paper de les escoles en la tasca de formar les persones joves en 
qüestions polítiques segueix mostrant rellevància i ho fa, especialment, quan es 
rebaixa l’edat electoral. En el següent bloc (2. Anàlisi comparativa de la realitat 
d’altres països i regions on es pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys i les 
conseqüències que se’n deriven), s’aprofundeix sobre això a través dels resultats 
d’estudis realitzats a Àustria després de l’ampliació del sufragi (Zeglovits & 
Zandonella, 2013). 

D’altra banda, l’accés a la informació a través de les noves Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) és una marca distintiva les generacions joves 
actuals i, per tant, el paper d’aquests mitjans en la formació i el coneixement polític 
del jovent ha generat molt d’interès per part de l’acadèmica.  

Pel que fa a la Internet, diferents estudis assenyalen que es tracta d’un mitjà que 
fomenta el coneixement polític i el compromís de les persones joves. En aquest 
sentit, els resultats d’un estudi realitzat l’any 2016 per McAllister mostren que l’ús 
d’Internet durant una campanya electoral augmenta significativament el 
coneixement polític entre els i les joves i que aquest coneixement polític augmenta 
la probabilitat que exerceixin el dret a vot. D’aquesta manera, el mitjà d’Internet 
permet augmentar la implicació de les persones joves en política. 

Pel que fa a les xarxes socials, com Facebook, Instagram o Twitter, s’ha observat 
que també milloren el nivell de coneixement polític i la implicació en política 
(Ohme, Marquart & Merete Kristensen, 2020). En aquest sentit, un estudi de Gil de 
Zúñiga, Molyneux & Zheng (2014) revela que la profusió d’informació disponible a 
les xarxes socials incrementa les probabilitats que la ciutadania estigui exposada a 
notícies relacionades amb qüestions polítiques. Al seu torn, aquesta presència de 
continguts de caràcter polític a les xarxes facilita que la ciutadania tingui més 
oportunitat d’expressar-se i opinar sobre aquestes qüestions, tant a les xarxes com 
en les seves converses quotidianes. Les xarxes socials com a plataformes fàcils 
d’utilitzar i amigables cultiven la consciència política dels i les usuàries en la seva 
pràctica diària i, per tant, permeten una implicació i expressió política més 
accessible i en un format més amè. Així, es conclou que l’ús de xarxes social està 
relacionat amb una major expressió i participació política. Un altre estudi 
realitzat per Mohamad, Dauda & Halim l’any 2018, analitza com influeix la xarxa 
social de Facebook. Els resultats mostren que l’ús d’aquesta plataforma es 
correlaciona significativament amb la participació política offline. D’aquesta manera, 
es destaca que Facebook serveix com a porta d’entrada als i les joves per a 
accedir al coneixement i a la informació política, ajudant a reduir les barreres 
que impedeixen accedir als i les joves a qüestions polítiques. 
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 El vot sense limitacions d’edat 

Finalment, com s’ha comentat anteriorment, dins dels posicionaments a favor 
d’ampliar el dret a vot hi ha qui advoca per eliminar l’edat electoral i que, per 
tant, totes les persones puguin votar des del seu naixement. Mentre que els 
posicionaments per la rebaixa del dret a vot als 16 anys se solen basar en qualitats 
individuals, argumentant que les persones a l’edat de 16 anys ja tenen la capacitat 
de formar-se judicis raonables, els posicionaments a favor del dret a vot sense 
limitacions segons l’edat, es basen en característiques dimensionals de la persona 
com a subjecte social, que actua i interactua amb altres persones. En aquest sentit, 
s’addueix que la democràcia implica que tothom pugui ser representat i, doncs, la 
divisió de la ciutadania en dos blocs: els que sí poden votar i els que encara no 
poden, impedeix una bona representació de tota la població. Així, es considera que 
negar el dret a vot a una part de la població impedeix que puguin votar a les 
persones que els representaran i que prendran decisions per ells i elles, la qual cosa 
genera un dèficit democràtic (Gaitán, 2009). 
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 Realitat d’altres països i regions on es 
pot exercir el dret a vot a partir dels 16 
anys 

Tot i que, a la majoria de països d’arreu del món el requisit general per tal de poder 
votar és tenir 18 anys, hi ha països en els quals es pot votar abans. En alguns (com 
és el cas d’Àustria), es permet votar a partir dels 16 anys a totes les eleccions, en 
d’altres (com és el cas d’Alemanya i de Suïssa) els i les joves de 16 i 17 anys poden 
votar només a les eleccions locals d’algunes de les regions (Gaitán, 2009; Presno, 
2011; Ruiz de Azúa, 2009). 

En aquest segon bloc, s’analitzaran les diferents realitats de països i regions d’arreu 
del món. Es començarà exposant el cas d’Àustria, per seguir parlant d’altres països 
europeus en els quals s’ha implementat o debatut algun tipus de rebaixa de l’edat 
actual. Al final, s’incorpora una taula resum on es llisten els diferents països que han 
implementat algun tipus de rebaixa en l’edat electoral arreu del món. 

2.1. Àustria: el cas més emblemàtic 

 Primer país europeu en rebaixar l’edat electoral, sense rebaixar la majoria 
d’edat civil 

L’any 2007, Àustria va ser el primer país europeu en reformar la seva legislació per 
incloure les persones de 16 i 17 anys en les eleccions europees, nacionals, 
provincials i locals. Per això, es va realitzar una reforma legal, donat que la 
constitució austríaca no especificava una edat mínima per exercir el dret a vot. Així, 
no va ser necessari rebaixar la majoria d’edat, que es manté en 18 anys a la legislació 
civil (Giménez, 2012; Wintersberger, 2009). 

 Es va rebaixar l’edat electoral localment abans d’implementar la mesura a 
nivell nacional 

Abans del 2007, durant el període 2000-2005, els i les joves de 16 i 17 anys ja podien 
votar a les eleccions locals de 5 dels seus 9 estats federals i, els bons resultats pel 
que fa a l’índex de participació van impulsar al govern federal a ampliar 
aquesta mesura a nivell nacional i europeu (Hylleberg et al., s.d.). 

 La participació és similar a la de les persones majors de 18 anys 

Les dades de participació recopilades a Àustria van revelar que les persones joves 
(d’entre 16 i 18 anys) participaven en la mateixa mesura que ho fan les persones 
de més de 18 anys. Els estudis realitzats a nivell  local i regional mostren que entre 
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el 70% i el 80% de les persones de 16 i 17 anys acudeixen a les urnes, proporció 
lleugerament inferior a la mitjana (Hylleberg et al., s.d.). 

 L’interès en qüestions polítiques és major en joves de 16 i 17 anys quan es 
rebaixa l’edat electoral 

Com s’explicava anteriorment, existeixen dos tipus d’interès: el situacional i el 
personal. La majoria d’estudis sobre interès polític no realitzen aquesta distinció, el 
que no els permet captar adequadament i en profunditat els dos tipus d’interès. La 
recerca de Zeglovits & Zandonella (2013), duta a terme a Àustria, sí que té en compte 
aquesta diferenciació per tal de captar, no només l’interès situacional, sinó també 
el personal, que és més estable a llarg termini. Així, l’estudi examina les diferències 
entre l’interès polítics dels i les joves abans i després de la rebaixa de l’edat electoral. 
Els resultats de la investigació mostren que l’interès en política de les persones 
joves (de 16 i 17 anys) és superior quan es rebaixa l’edat electoral (en aquest 
cas, a 16 anys). D’aquesta manera, les dades semblen confirmar que l’augment de 
l’interès per les qüestions polítiques està vinculat al moment vital en que es 
pot exercir el dret a vot i no tant a l’edat dels i les joves. En rebaixar l’edat per 
exercir el dret a vot, s’incrementa l’interès per qüestions polítiques entre les franges 
més joves. 

Aquest mateix estudi assegura que donar importància a les eleccions, generar 
atenció per part del públic i implementar mesures que acompanyin l’ampliació 
de l’electorat (més formació en qüestions polítiques a les escoles) té efectes 
positius en l’interès que generen les qüestions polítiques en persones joves. 
Donat que l’estudi se centra en captar l’interès personal, que és més estable en el 
temps, s’assenyala que aquesta rebaixa de dret a vot (acompanyada de les mesures 
adients), podria augmentar l’interès general de la població en política a llarg termini, 
amb les escoles com a agents socialitzadors clau (com s’explica a continuació). 

 L’impacte de les escoles en l’interès i la implicació de les persones joves en 
política augmenta quan es rebaixa l’edat electoral 

L’estudi de Zeglovits & Zandonella (2013) sobre interès dels i les joves de 16 i 17 anys 
en qüestions polítiques assenyala que les persones joves que han exercit el dret a 
vot per primer cop, atorguen un paper preponderant a la tasca que es va 
desenvolupar prèviament a les escoles per preparar-los per les eleccions. Bona part 
del jovent de 16 anys que va exercir el dret a vot per primera vegada a Àustria 
afirmava que les escoles van jugar un paper preponderant, tant a l'hora de 
transmetre'ls interès per les qüestions polítiques, com a l'hora de promoure que 
tinguessin una actitud proactiva de cerca d'informació sobre les diferents 
opcions. 

Així, en l’experiència austríaca, l’escola va esdevenir un agent socialitzador clau 
per incrementar l’interès i el coneixement sobre els assumptes polítics. 
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Igualment aquesta experiència va posar en relleu que aquest coneixement sobre 
les qüestions polítiques s’incrementa quan es redueix l’edat electoral. Per últim, 
aquest estudi va concloure que les famílies van jugar un rol molt més secundari en 
el desenvolupament de l’interès polític del jovent (Zeglovits & Zandonella, 2013). 

2.2. Què passa en els altres territoris europeus? 

L’any 2007, quan Àustria va rebaixar l’edat electoral, en altres regions europees ja 
es permetia el dret a vot als 16 anys, per exemple en algunes eleccions locals. Tot i 
això, la mesura adoptada a Àustria va desencadenar la profusió i reactivació 
d’aquest debat arreu d’Europa. No és d’estranyar que la majoria de publicacions 
respecte aquest tòpic datin dels anys immediatament posteriors al 2007 i que en 
nombrosos països europeus es comencin a desenvolupar estudis i a iniciar debats 
entorn a aquesta temàtica (Hylleberg, et al., s.d.; Ruiz de Azúa, 2009). A continuació, 
s’exposen diverses recerques i dades rellevants sorgides en aquest període en 
d’altres països europeus: 

 Malta, segon país europeu en rebaixar l’edat electoral a 16 anys 

Des de l’any 2018, les i els joves maltesos de 16 i 17 anys poden votar a totes les 
eleccions, després que els 64 membres del parlament maltès votessin de forma 
unànime a favor d’aquesta legislació. Es tracta del segon país europeu en permetre 
que les persones joves exerceixin el dret a vot des dels 16 anys. La rebaixa de l’edat 
electoral en les eleccions locals malteses de l’any 2014 precedeix la legislació 
que actualment ja permet que puguin votar a totes les eleccions. Això es deu als 
bons resultats obtinguts en la participació dels i les joves de 16 i 17 anys en 
aquestes eleccions locals, que van canviar la impressió generalitzada que les 
persones joves no es presentarien a les urnes (European Youth Forum, 2018; 
Lavinder, 2018). 

El National Youth Council of Malta -KNZ- (Consell Nacional de Joventut de Malta) va 
jugar un rol molt important, dirigint la campanya per ampliar el dret a vot. El 
president d’aquesta entitat assenyala que la rebaixa del dret a vot demostra que la 
societat maltesa deposita confiança en la població més jove del país i els dóna veu. 
Un dels arguments més utilitzats des d’aquesta entitat va ser el que exposa que les 
persones de 16 i 17 anys poden treballar i pagar impostos i que, per tant, el més just 
és que també poguessin exercir el dret a vot (European Youth Forum, 2018; 
Lavinder, 2018). 

 Alemanya, les persones joves de 16 i 17 anys poden votar a les eleccions locals 
de certs Länder 

Des de 1996, diversos Länder (estats federals) alemanys han anat ampliant el 
dret a vot als i les joves de 16 i 17 anys per tal que puguin votar a les eleccions 
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locals (Eisel, 2012; Hylleberg et al., s.d.). Al quadre següent es resumeix quins estats 
ho permeten, des de quan i a quin tipus d’eleccions: 

Taula 1. Estats federals alemanys on es permet votar a partir dels 16 
anys 

Territoris Des de l’any Eleccions 
Baixa Saxònia 1996 municipals 

Saxònia-Anhalt 1998 municipals 

Slesvig-Holstein 1998 municipals; de l’estat federal 

Mecklemburg-Pomerània 
Occidental 

1999 municipals 

Rin del Nord-Westfàlia 1999 municipals 

Bremen 2007 municipals; de l’estat federal 

Brandenburg 2011 municipals; de l’estat federal 

Hamburg 2013 municipals; de l’estat federal 

Berlín -  municipals 

Baden-Württemberg -  municipals 

Turíngia -  municipals 

Elaboració pròpia a partir de dades publicades per la fundació Konrad-Adenauer-Stiftung (Eisel, 2012) 
i l’associació de joves de Brandenburg (Landesjugendring Brandenburg eV, s.d.). 

En canvi, en els altres Länder d’Alemanya, les proposicions per rebaixar l’edat 
electoral han estat repetidament denegades. Tot i això, el National Youth Council 
(consell nacional de joventut) ja treballa per ampliar el dret a vot als i les joves de 
més de 14 anys (Eisel, 2012; Hylleberg, s.d.). 

Un estudi realitzat a Hannover, tercera ciutat més gran d’Alemanya, mostra que la 
participació de les persones més joves és molt similar al de la població general. 
Concretament, l’any en què es va realitzar aquest estudi, la participació va ser del 
57% i la dels i les joves del 56,5% (Hylleberg et al., s.d.). 

En aquest mateix estudi es va refutar una de les preocupacions més esteses en 
relació amb l’ampliació del dret a vot que sosté que el vot jove tendeix a 
decantar-se per partits extremistes. En aquelles eleccions el vot jove no va 
presentar diferències estadístiques en comparació amb el vot de la resta de la 
població (Hylleberg et al., s.d.). 

 Regne Unit, només es pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys a Escòcia  

Els Liberal Demòcrates (Liberal Democrats), el Partit Laborista (Labour Party) i els 
parlaments d’Escòcia i Gales estan a favor de la rebaixa del dret a vot als 16 anys. 
De fet, les i els joves de 16 i 17 anys poden votar a les eleccions al parlament 
gal·lès i a les eleccions locals i del parlament escocès. A més, també van poder 
fer-ho al referèndum d’independència escocès que es va dur a terme l’any 2014. 
Cal tenir present que majoria d’edat a Escòcia se situa en els 16 anys, des de l’any 
1991 (Danish Youth Council, 2011; Giménez, 2012; Peto, 2020; Rosenqvist, 2017). 
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En aquest sentit, el sufragi a partir dels 16 anys també és possible a la Illa de Man, 
Jersey i Guernsey, territoris dependents de la Corona britànica (Danish Youth 
Council, 2011).  

Tot i això, al parlament del Regne Unit s’ha debatut diverses vegades aquesta 
ampliació del dret a vot, sense èxit. Entre d’altres, es va debatre si el jovent de 16 i 
17 anys havia de poder votar al referèndum de la Unió Europea però aquesta petició 
es va denegar (Peto, 2020; Rosenqvist, 2017). 

 Bèlgica va fer una prova pilot a la ciutat de Gant per demostrar que les 
persones joves són igual de madures políticament que les adultes 

Al llarg dels anys s’han presentat diverses propostes al parlament belga amb la 
intenció de rebaixar l’edat electoral. Tanmateix, aquestes s’han refusat 
reiteradament. Un dels arguments més habitualment utilitzat per a refutar aquesta 
sol·licitud en el parlament belga ha estat la que sosté que les persones joves no són 
prou madures políticament (Stiers, Hooghe & Goubin, 2020). Ja hem revisat en el 
capítol anterior aquest argument i les crítiques que ha rebut per part de diferents 
posicionaments acadèmics. Val la pena esmentar que, com s’observa, aquest 
argument segueix tenint una forta presència en l’argumentari polític malgrat que en 
l’esfera acadèmica ha estat fortament qüestionat. 

Amb l’objectiu de posar a prova aquest argument, l’any 2018 es va fer una prova 
pilot la ciutat de Gant, en què es convidaven les persones joves de 16 i 17 anys a 
participar en unes “falses” eleccions per investigar si tenien la capacitat de ser 
coherents amb la seva pròpia ideologia a l’hora de votar. Els resultats d’aquest 
estudi van mostrar que les i els adolescents identificaven correctament els partits 
ideològicament més propers a les seves conviccions, en la mateixa mesura que ho 
feien els seus propis pares adults. Així doncs, aquesta recerca va concloure que 
l’argument de la manca de maduresa política, sovint utilitzat per denegar el dret a 
vot al jovent de 16 i 17 anys no té validesa empírica ja que va demostrar que les 
persones joves són capaces de votar d’acord amb les seves preferències 
ideològiques (Stiers, Hooghe & Goubin, 2020). 

 Noruega va dur a terme una prova pilot per augmentar l'interès polític i el 
compromís entre joves de 16 i 17 anys 

L’any 2011, Noruega va realitzar la prova de rebaixar l’edat electoral als 16 anys 
a les eleccions locals de 21 municipis amb la intenció d’augmentar l'interès 
polític i el compromís entre els i les joves participants de 16 i 17 anys (Saglie, 2013). 

La participació entre les persones joves que podien votar per primera vegada 
(de 16 i 17 anys) va ser de 58%, una mica inferior a la participació global, del 63%. 
De totes maneres, aquesta participació va ser molt superior a la del grup de joves 
que sol poder votar per primera vegada (d’entre 18 i 21 anys), que va ser de 46% 
(Saglie, 2013). 
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Tot i això, els resultats d’un altre estudi sobre aquesta mateixa experiència van 
mostrar que el jovent de 16 i 17 anys manifestava tenir menys interès en política 
que les persones majors de 18 anys. A més, s’exposa que l’adquisició del dret a 
vot no va augmentar la maduresa política dels nous i les noves participants de 
16 i 17 anys, com apuntaven altres estudis (Ødegård, Bergh & Saglie, 2014). 

 Luxemburg va realitzar un referèndum per decidir si s’havia de rebaixar l’edat 
electoral 

L’any 2015, es va realitzar un referèndum a Luxemburg per decidir si s’havia de 
rebaixar l’edat electoral als 16 anys però el 81% de les persones participants va 
votar en contra de revisar i canviar aquest aspecte de la Constitució (LCI, 2019). 

 França posarà en marxa una prova pilot a diversos centres de batxillerat de 
París 

S’han realitzar diversos debats sobre la rebaixa de l’edat electoral a França però 
fins avui encara no s’ha dut a terme cap tipus de votació per decidir-ho. De totes 
maneres, l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, es mostra favorable a aplicar 
aquesta mesura i ha posat en marxa una prova pilot a 12 instituts de batxillerat 
parisencs perquè votin a les properes eleccions en condicions semblants a les reals 
(LCI, 2019). 

 Suïssa, només poden votar les persones joves del cantó de Glaris 

Tot i que fa anys que les persones de 16 i 17 anys que viuen al cantó Suís de Glaris 
poden votar a les eleccions locals i cantonals, el poder legislatiu ha rebutjat 
diverses vegades l’ampliació del dret a vot a escala nacional (LCI, 2019). 

 Estat espanyol, les lleis de consultes populars de la Comunitat Valenciana i de 
Catalunya incorporen les persones de 16 i 17 anys 

L’any 2014, el Parlament de Catalunya va incloure les persones de 16 i 17 a la Llei 
de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació 
ciutadana. Per això, el referèndum sobre la independència catalana que va tenir 
lloc a Catalunya el 9 de novembre del 2014 va permetre a les persones joves de més 
de 16 anys exercir el vot (Ansala, 2015). 

L’any 2017, es va aprovar a la Comunitat Valenciana la Ley 15/2017, de 10 de 
noviembre, de políticas integrales de juventud. A l’article 21 sobre consultes, que 
es troba al capítol dedicat a la definició i les estructures de participació juvenil, es 
contempla la participació a partir dels 16 anys a les consultes de l’administració 
pública per a l’elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments 
de planificació. Concretament, es tracta de les consultes previstes a l’article 47 de 
la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y 
participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
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 Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Hongria i Sèrbia permeten votar als i 
les joves de 16 i 17 anys si compleixen certes condicions 

D’una banda, a Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia i Sèrbia, les persones joves 
de 16 i 17 anys només poden exercir el dret a vot si estan treballant i pagant 
impostos a l’estat. D’altra banda, a Hongria només es permet votar a les i els joves 
de 16 i 17 anys que estan casats/des (Ansala, 2015; Seleman, 2018). 

 Grècia, les persones joves de 17 anys poden votar 

Des de l’any 2016, a Grècia, el dret a vot es pot exercir des dels 17 anys. Es va 
decidir posar en marxa aquesta iniciativa a través d’una votació parlamentària i com 
a part de la renovació de les lleis electorals gregues per fomentar la 
participació democràtica de les persones joves. Aquesta reforma es dóna en un 
context molt particular de continuïtat de crisis econòmiques i de mesures 
d’austeritat. A tall d’exemple, la taxa d’atur juvenil (per sobre del 50%) era la més 
alta de la Unió Europea. Per aquest motiu, sabent que el jovent estava i seguiria 
patint l’impacte de la crisi, el govern va optar per donar-los veu i fer-los partícips de 
les decisions polítiques a través del vot (European Youth Forum, 2016).
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2.3.  Territoris que han ampliat el dret a vot 

Taula 2. Resum dels territoris que han ampliat el dret a vot 
Territoris Edat Eleccions Condicions Observacions 
Alemanya 16* locals de 11 Länder; estatals de 4 Länder   

Argentina 16 Totes  Vot opcional entre els 16 i 18 anys i obligatori a partir del 18 anys. 

Àustria 16 Totes   

Bòsnia i Hercegovina 16* Totes *treballar  

Brasil 16 Totes  Vot opcional entre els 16 i 18 anys i obligatori a partir del 18 anys. 

Croàcia 16* Totes *treballar  

Cuba 16 Totes   

Equador 16 Totes  Vot opcional entre els 16 i 18 anys i obligatori a partir del 18 anys. 

Eslovènia 16* Totes *treballar  

Estònia 16* Locals   

Grècia 17 Totes   

Guernsey 16 Totes   

Hongria 16* Totes *estar casat/da  

Illa de Man 16 Totes   

Indonèsia 17  Totes  Les persones casades menors de 17 anys també poden votar. 

Jersey 16 Totes   

Malta 16 Totes   

Nicaragua 16 Totes   

Regne Unit 16* parlament gal·les i escocès; locals escoceses   

Sèrbia 16* Totes *treballar  

Suïssa 16*  locals i cantonals del cantó de Glaris   

Timor Oriental 17 Totes   

Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’ACE Electoral Knowledge Network (2010-2020), el WorldAtlas (Omondi, 2017) i el Council of Europe (Ansala, 2015)



Dret a vot als 16 anys                                                                                                                                      

www.spora.ws 26 

 Recull de les diferents visions i 
posicionaments presents en diferents 
organismes internacionals i institucions 
sobre el sufragi a partir dels 16 anys 

En aquest tercer apartat es fa un recull de les diferents visions i posicionaments 
d’organismes, entitats i institucions sobre el sufragi a partir dels 16 anys. Es 
comença llistant una sèrie d’entitats i organismes internacionals a favor 
d’implementar el dret a vot als 16 anys, per seguir exposant les visions dels consells 
de joventut de Catalunya i acabar parlant del posicionament dels partits polítics de 
l’estat espanyol. 

3.1. Entitats i organismes internacionals 

 European Youth Forum 

El European Youth Forum (Fòrum Europeu de la Joventut) és una plataforma 
d’organitzacions juvenils d’Europa, que representa més de 100 entitats de joves. 
Treballa per capacitar les persones joves a participar activament en la societat. 
En el context polític i social actual d’incertesa s’atorga als i les joves un paper 
preponderant a l’hora de contribuir a generar canvis i solucions innovadores als 
reptes que afronten els diferents territoris europeus. Per això, el European Youth 
Forum pretén organitzar l’agenda en matèria de joventut, per tal de maximitzar 
l’impacte de les generacions més joves i millorar els seus drets (European Youth 
Forum, s.d.). 

Aquesta entitat considera que les persones joves haurien de tenir més veu en 
democràcia i, a partir dels resultats observats en diferents estudis, sosté que la 
rebaixa de l’edat electoral a llarg termini millora la implicació del jovent en 
política. Per aquest motiu, van impulsar la campanya “Vote at 16” (vota als 16), 
que s’ha desenvolupat localment a diferents territoris d’arreu d’Europa. A tall 
d’exemple, s’ha impulsat aquesta campanya a Brandenburg (estat federal alemany), 
Irlanda, Catalunya, Bèlgica i Regne Unit, entre d’altres (European Youth Forum, s.d.). 

Aquesta entitat assenyala, també, és important tenir en compte que els i les joves 
han de conèixer i entendre com funciona el sistema electoral i la política. Per 
aquest motiu, destaca que és de vital importància reforçar l’educació en 
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ciutadania a totes les escoles amb l’objectiu de garantir que les i els joves puguin 
votar amb coneixement de causa (European Youth Forum, s.d.; Matjašič, 2013). 

Així, per aquesta entitat, la rebaixa del dret a vot va més enllà del fet de votar, ja que 
té per objectiu incrementar la participació democràtica, l’educació en 
ciutadania i el diàleg intergeneracional, desafiant les fronteres del que 
anomenem “maduresa” i desmitificant els prejudicis sobre el comportament 
electoral dels i les joves (Matjašič, 2013). 

 Assemblea parlamentària del Consell d’Europa 

El 23 de juny del 2011, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe) va aprovar una resolució en la que 
instava els països de la Unió Europea a estudiar la possibilitat de rebaixar 
l’edat electoral als 16 anys a tots els nivells d’eleccions existents. Tot i que han 
passat gairebé 10 anys i la rebaixa del dret a vot s’ha efectuat en molts pocs 
territoris, aquesta resolució mostra que les institucions europees van un pas per 
endavant pel que fa a la lluita pels drets humans del jovent (Giménez, 2012; 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2011). 

 Iniciatives i programes per educar el jovent en ciutadania i política 

Des de fa uns anys, la creació de programes i iniciatives dirigides a l’educació de 
persones joves sobre qüestions polítiques i de ciutadania va en augment.  

El programa Électeurs en l’herbe: un programme d’éducation active à la citoyenneté 
ancré dans le réel (Electors a l’herba: un programa d’educació activa en ciutadania 
basat en la realitat) va en aquesta línia. Es tracta d’un programa francès d’educació 
a la ciutadania, que es va originar a Montreal (Quebec) l’any 2001, pensat per a 
joves d’entre 11 i 18 anys. Aquest programa ubica les persones joves en la 
situació d’una autèntica campanya electoral. Es desenvolupa en 5 fases, oferint 
activitats concretes i participatives, realitzar eleccions simulades i ajudant als i les 
joves a posicionar-se políticament entre diferents candidats polítics (Électeurs en 
herbe, s.d.; Forum Jeunesse de l’Île de Montréal, s.d.). 

3.2. Consells de Joventut 

 Consell de la Joventut de les Illes Balears 

Des del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), es reclama la rebaixa de 
l’edat del vot als 16 anys a través de la reforma de la Llei Electoral General de 
l’estat espanyol. Per aquest motiu, des del consell es dona suport a la iniciativa 
registrada pel Jovent Republicà al Congrés i al Senat demanant aquesta rebaixa.  

Des del CJIB es considera que ampliar el dret a vot a les persones de 16 i 17 anys 
suposaria empoderar el jovent i equiparar els seus drets i deures, actualment 
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desnivellats. També assenyalen que la mesura hauria d’anar acompanyada de 
canvis educatius que fomentin l’esperit crític i la participació del jovent. 

 Consell Valencià de la Joventut 

La rebaixa de l’edat electoral a través de la reforma de la LOREG és una 
reivindicació històrica del Consell Valencià de la Joventut (CVJ). 

Per això, van redactar un Comunicat en relació amb el debat al Senat sobre la 
reforma de la LOREG per a l’ampliació del dret a vot. El seu objectiu era instar els 
partits polítics amb representació al Senat a votar a favor de la presa en consideració 
de la Proposició de Llei Orgànica per a ampliar el dret a vot a partir dels 16 anys. 

Des del CVJ es considera que aquesta mesura milloraria la qualitat de la democràcia, 
augmentant la implicació ciutadana en els assumptes públics. En aquest sentit, es 
posa de manifest que s’hauria d’equiparar l’edat electoral a l’obtenció de drets i 
responsabilitats (treballar, casar-se, emancipar-se, etc.). A més, s’assenyala que el 
progressiu envelliment de la població genera desigualtats democràtiques i la 
rebaixa del dret a vot permetria reequilibrar l’edat de l’electorat. 

 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) es posiciona a favor de la 
rebaixa del dret a vot als 16 anys. Des d’aquesta entitat es contempla aquesta 
ampliació de drets com una mesura més per a millorar el sistema democràtic i 
polític actual, que cada vegada genera més desencant entre la ciutadania. Tot i que 
les persones joves participen activament en política (sobretot, de manera menys 
institucionalitzada), representen un dels col·lectius en mostrar més desafecció per 
les qüestions polítiques i participen en menor mesura a les eleccions. Així, es 
considera que la rebaixa de l’edat electoral contribuiria a potenciar una 
ciutadania més plena, més activa i més participativa en la presa de decisions 
públiques. Des del CNJC es destaca la importància de tenir en compte que la rebaixa 
de l’edat electoral ha d’anar acompanyada d’un increment en l’educació cívica i en 
la promoció d’espais d’aprenentatge democràtics (Contreras, 2014). 

A més, des del CNJC s’organitzen diverses accions en aquesta línia. D’una banda, 
l’any 2013, en el marc de la campanya “Vote at 16”, es va realitzar la taula rodona 
"Pel vot als 16 anys!" en que van participar diversos agents vinculats a la 
qüestió: la Presidenta del Parlament, el President del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, un catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i el President del European Youth Forum. D’altra banda, es fa 
incidència política a través de xarxes socials i es difonen les novetats sobre 
aquesta temàtica. Així, l’any 2016 instaven els ajuntaments a tirar endavant 
mocions que reclamessin reduir l’edat electoral als 16 anys. A més, també fa 
reconeixements a aquells ajuntaments que es declaren favorables a rebaixar 
l’edat electoral, com per exemple Viladecans i Arenys de Munt. 
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3.3. Posicionament dels partits polítics de 
l’estat espanyol 

 PSOE i Unidas Podemos volen debatre sobre la rebaixa de l’edat electoral 

L’acord de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos (2019) contempla el tema de la 
rebaixa de l’edat electoral als 16 anys. En aquest sentit, l’apartat en què es parla 
sobre “Nous drets i memòria democràtica” conté un epígraf sobre els canvis i 
modificacions que es volen efectuar en el sistema electoral. És en aquest punt que 
es parla d’obrir el debat sobre la possibilitat d’atorgat el dret de sufragi actiu i 
passiu a les persones joves de 16 i 18 anys, en el marc de la Comissió 
Constitucional del Congrés dels Diputats. 

 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha proposat rebaixar l’edat electoral 
diverses vegades 

ERC ha proposat en diverses ocasions modificar la Llei del Règim Electoral General 
(LOREG), que actualment concedeix el dret de sufragi actiu als espanyols "majors 
d'edat". En aquest sentit, la Constitució espanyola situa aquesta majoria d'edat en 
els 18 anys. Per això, ERC reclama substituir aquest article de la llei per a 
reconèixer el dret de sufragi a partir dels 16 anys. Aquesta darrera petició (2020) 
comptava amb el suport del Consell d'Europa, altres estats dins de la Unió Europea 
com Àustria o Escòcia, el Parlament de Catalunya, el Fòrum Europeu de Joventut o 
en Consell de Joventut de Catalunya (Servimedia, 2020). 

La proposició que es va fer el passat gener de 2020 era la tercera que presentava la 
formació catalana per fer aquesta modificació. L’any 2016, el congrés va rebutjar 
aquesta petició per una diferència mínima de vots: 173 en contra i 168 a favor. En 
aquella ocasió , els partits favorables a aquesta ampliació van ser dels següents: 
ERC, PSOE, Unidas Podemos (on s’inclou la formació valenciana Compromís) i 
PDeCat. En canvi, PP, Ciudadanos i PNV hi van votar en contra (EFE, 2016). 

 El Parlament de Catalunya, a favor de la rebaixa del dret a vot als 16 anys 

L’any 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar en el ple monogràfic sobre la 
situació de la joventut una resolució on manifestava la necessitat d’avançar cap 
al reconeixement del dret de vot als 16 anys. En aquest sentit, l’antic President 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya afirmava que el proper pas, després 
de la incorporació dels joves de 16 i 17 anys a la Llei de consultes populars no 
referendàries seria fer constar aquesta ampliació de drets a la Llei electoral de 
Catalunya (Contreras, 2014). 
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Taula 3. Algunes campanyes a favor de la rebaixa del vot als 16 anys 
 Territori Entitat Campanya Descripció Pàgina web 

 
Brandenburg 
(estat federal 
alemany) 

Landesjugendrin
g Brandenburg 
eV 

Voting from 16 
in Brandenburg 

Projecte per la rebaixa de l’edat electoral a les 
eleccions generals alemanyes, que dur a terme 
formacions i publica informació per fomentar la 
participació juvenil. 

https://www.machs-ab-16.de/  

 
Berlin (estat 
federal alemany) 

Landesjugendrin
g Berlin eV 

Wahlalter 16 
für Berlin 

Campanya enfocada a la sensibilització de partits i 
de representants polítics per tal que votin a favor 
de la rebaixa de l’edat electoral. 

https://www.wahlaltersenken.
berlin/  

 Europa 
European Youth 
Forum 

Vote at 16 
Impulsors de la campanya “Vote at 16” que s’ha 
desenvolupat a diversos territoris. 

https://www.youthforum.org/t
opic/vote-16  

 Irlanda 
National Youth 
Council of Ireland 

Vote at 16 
Campanya per pressionar el govern a estendre el 
dret a vot a les persones de 16 i 17 anys per totes 
les eleccions (locals, nacionals i europees). 

https://www.voteat16.ie/get-
involved/campaigns/vote-at-
16/  

 
Regne Unit i 
Irlanda 

Electoral Reform 
Society 

Votes at 16 
Campanya per defensar els drets dels i les votants 
joves de 16 i 17 anys que encara no poden votar al 
Regne Unit i a Irlanda. 

https://www.electoral-
reform.org.uk/campaigns/vote
s-at-16/ 

 Regne Unit 
British Youth 
Council  

Votes at 16 

Campanya que lluita perquè es reconeguin les 
habilitats dels i les joves de 16 i 17 anys a través de 
la rebaixa de l’edat electoral formada per joves, 
organitzacions juvenils i polítics del Regne Unit. 

http://www.votesat16.org/  

 França 
Collectif 
#JeVoteA16Ans 

Je vote à 16 ans 
Petició al change.org per portar a la proposició de 
canvi de llei que es va presentar al Parlament 
francès el mes d’octubre (2020). 

https://www.change.org/p/po
ur-le-droit-de-vote-
d%C3%A8s-16-ans  

Elaboració pròpia
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Anàlisis comparativa dels diferents posicionaments experts i acadèmics en relació 
amb el sufragi a partir dels 16 anys 

En el debat actual es pot distingir principalment entre dues gran posicions. D’una banda, la que està a favor de mantenir l’statu quo. De l’altra, 
la que advoca per l’ampliació del dret a vot per sota dels 18 anys, amb posicionaments que van des de la defensa per la rebaixa de l’edat electoral 
als 16 anys fins a l’eliminació de discriminacions basades en l’edat (Gaitán, 2009). 

D’una banda, els principals arguments que se solen utilitzar des de la posició que busca mantenir l’statu quo són (Caciagli, 2009; Gaitán, 2009; 
Marshall, 2017; Moral, 2009): 

- Les persones joves són més immadures i dependents, el que les fa més manipulables. 

- Els i les joves votarien de manera diferent en comparació amb les persones adultes, decantant-se per partits més radicals i més d’esquerres. 

- Les persones menors de 18 anys no tenen capacitat per votar. 

- Les persones joves no estan interessades en votar. 

- La manca de formació i d’informació política que disposen les persones joves. 

D’altra banda, entre les persones que estan a favor d’ampliar els drets polítics als i les menors d’edat, hi ha qui advoca per la rebaixa de 
l’edat electoral i qui advoca pel dret a vot d’infants i joves, sense límit d’edat.  

Els posicionaments a favor de rebaixar l’edat electoral, es basen principalment en els següents elements (Delgado, 2009; Gaitán, 2009; 
Giménez, 2012; Presno, 2011; Wintersberger, 2009): 

- L’edat electoral hauria de ser coherent amb l’exercici d’altres drets i responsabilitats. 

- Històricament, hi ha hagut una rebaixa progressiva de l’edat electoral i, actualment, ja s’ha rebaixat en altres països i regions. 

- En societats cada cop més envellides seria demogràficament més lògic i representatiu rejovenir l’electorat rebaixant l’edat de dret a vot. 

- Rebaixar l’edat electoral reforçaria el sentiment cívic de les persones joves, estimulant el seu interès per la política i la seva responsabilitat social. 

- La rebaixa de l’edat electoral provocaria un canvi en les agendes polítiques, que haurien de tenir més presents els interessos i necessitats del jovent. 

- La capacitat per votar s’adquireix cada vegada més d’hora gràcies a l’accés a múltiples fonts d’informació, sobretot a través de les noves tecnologies. 



Dret a vot als 16 anys                                                                                                                                                                                      

www.spora.ws 34 

Taula 4. Resum dels arguments a favor del dret a vot a partir dels 16 anys 

Arguments Descripció Referències bibliogràfiques 

L’edat electoral hauria de ser 
coherent amb l’exercici d’altres drets 
i responsabilitats. 

Les persones joves de 16 anys: 
- tenen dret a treballar i han de pagar impostos 

- disposen d’un conjunt de drets polítics: poden reunir-se, manifestar-se i associar-se, 
tenen llibertat d’expressió i tenen dret d’escollir els representants sindicals  

- poden contraure matrimoni  
- les dones, tenen plena capacitat per decidir sobre la interrupció voluntària de 

l’embaràs 

- es consideren majors d’edat penalment a Espanya 

En canvi, el dret de sufragi constitueix un dels pocs drets fonamentals que no s’assoleix 
fins els 18 anys. Per això, se sosté que s’hauria de mantenir la coherència i fer 
equiparar l’edat amb dret a vot amb l’edat a la qual s’exerceixen altres drets i 
responsabilitats. 

Caciagli, 2009; Giménez, 2012; 
Marshall, 2017; Presno, 2011 

Històricament, hi ha hagut una 
rebaixa progressiva de l’edat 
electoral i, actualment, ja s’ha 
rebaixat en altres països i regions. 

- La rebaixa de l’edat electoral ha estat una constant al llarg de la història. Les 
successives rebaixes han servit per fomentar la participació política, tant des del punt 
de vista de l’individu com des de la perspectiva de la societat política. 

- Diversos països i regions han reduït l’edat electoral als 16 anys: Àustria, Malta, al 
cantó Glaris de Suïssa, en certs estats federats d’Alemanya i a diversos països de 
Llatinoamèrica, entre d’altres. 

Gaitán, 2009; Presno, 2011; Ruiz 
de Azúa, 2009; Wintersberger, 
2009 

En societats cada cop més envellides 
seria demogràficament més lògic i 
representatiu rejovenir l’electorat 
rebaixant l’edat a partir de la qual es 
pot exercir el dret a vot. 

- L’ampliació del dret a vot que suposaria la incorporació dels i les menors de 16 anys 
comportaria una major representativitat ciutadana en les eleccions.  

- La idea d’ampliar el vot als 16 anys va en la línia de l’expansió sociohistòrica de la 
democràcia i dels drets i llibertats polítics, en augment des dels segles XIX i XX.  

- La rebaixa del dret a vot permetria rejovenir l’electorat en una societat que, com passa 
en bona part dels estats europeus, està cada cop més envellida. 

Caciagli, 2009; Delgado, 2009; 
Hylleberg, Simonsen, Mostrup, 
Kirstine & Norgaard, s.d.; Moral, 
2009; Pérez, 2010; Pérez & 
Abellán, 2018; Wintersberger, 
2009 
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- Els canvis poblacionals i l’envelliment de la societat implicaran més 
responsabilitats i tasques entre les persones joves i adultes que hauran de vetllar 
per mantenir una societat del benestar que prengui cura de les persones grans.  

- Atès que cada cop hi haurà menys persones joves i més de grans, emergeix la 
necessitat d’actuar per involucrar i motivar les persones joves en política, ja que 
seran les que hauran d’afrontar i liderar la societat del futur. 

- La rebaixa de l’edat electoral implicaria una representació menys desigual dels 
diferents grups d’edat i dels diferents períodes vitals, ja que la quantitat de joves 
votants augmentaria, equilibrant en certa mesura la descompensació d’edats. 

Rebaixar l’edat electoral reforçaria el 
sentiment cívic de les persones 
joves, estimulant el seu interès per 
la política i la seva responsabilitat 
social. 
 

- Els estudis sobre interès polític en persones joves realitzats fins a l’actualitat reben 
diverses crítiques:  

(1) Només recullen l’interès circumstancial, que es suscita a través d’estímuls 
ambientals, de forma momentània i deixen de banda l’interès que fa referència a 
la predisposició constant d’una persona per a involucrar-se en algun tema 
concret al llarg del temps, que és més estable i es pot vincular al comportament. 

(2) S’han realitzat en joves que poden votar a partir dels 18 anys, el que no permet 
veure com influeix la reducció de l’edat electoral en aquest interès. 

- L’interès polític emergeix i es desenvolupa durant l’adolescència i la joventut, 
arribant a estabilitzar-se a mitjans dels 20 anys. 

- L’adquisició de drets civils i polítics (entre els quals, el dret a vot) augmenta 
notablement: 

(1) l’interès en qüestions polítiques dels i les joves,  

(2) la seva consciència de ciutadania i la seva responsabilitat social, 

(3) i el seu nivell d’informació sobre política. 
- Ampliar el dret a vot permetria els i les joves empoderar-se i responsabilitzar-se del 

futur polític de la societat. 
- A Espanya, l’interès del jovent en qüestions polítiques ha anat augmentant des del 

2005 i el percentatge que manifesta no tenir cap tipus d’interès ha disminuït. 

Gaitán, 2009; Giménez, 2012; 
Hylleberg et al., s.d.; Moral, 2009; 
Observatorio de la Joventud de 
España, 2017; Zeglovits & 
Zandonella, 2013 



Dret a vot als 16 anys                                                                                                                                                                                              

www.spora.ws 36 

La rebaixa de l’edat electoral 
provocaria un canvi en les agendes 
polítiques, que haurien de tenir més 
presents els interessos i necessitats 
de les persones joves. 

- L’ampliació del dret a vot pot modificar el comportament dels i les representants 
polítiques, que tendiran a adaptar les seves estratègies duent a terme campanyes i 
programes electorals més enfocats a les persones joves. 

- El dret a vot no només augmentaria la influència de les persones joves a través del 
consentiment i la possibilitat d’exercir aquest vot sinó també a través del canvi en 
les agendes polítiques del país en qüestió. 

Moral, 2009; Wintersberger, 
2009 

Actualment, la capacitat per votar 
s’adquireix cada vegada més d’hora 
gràcies a l’accés a múltiples fonts 
d’informació (sobretot a través de les 
noves tecnologies). 

- El paper de les escoles en la tasca de formar les persones joves en qüestions 
polítiques mostra especial rellevància quan es rebaixa l’edat electoral. 

- Diversos estudis assenyalen que Internet té efectes significatius en el coneixement 
polític de les persones joves i, aquest coneixement polític, al seu torn, augmenta la 
participació electoral d’aquests i aquestes.  

McAllister, 2016; Zeglovits & 
Zandonella, 2013 

Elaboració pròpia a partir de dades de diferents estudis 
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Realitat d’altres països i regions on es pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys 

Tot i que, a la majoria de països d’arreu del món el requisit general per tal de poder votar és tenir 18 anys, hi ha països en els quals es pot votar 
abans. En alguns (com és el cas d’Àustria), es permet votar a partir dels 16 anys a totes les eleccions, en d’altres (com és el cas d’Alemanya i de 
Suïssa) el jovent de 16 i 17 anys pot votar només a les eleccions locals d’algunes de les regions (Gaitán, 2009; Presno, 2011; Ruiz de Azúa, 2009). 

Taula 5. Resum de dades d’Àustria en relació al dret a vot als 16 anys 

Àustria: el cas més emblemàtic 

Primer país europeu en rebaixar l’edat 
electoral, sense rebaixar la majoria d’edat 
civil 

L’any 2007, Àustria va ser el primer país europeu en reformar la seva legislació per incloure les persones de 16 
i 17 anys en les eleccions europees, nacionals, provincials i locals. Per això, es va realitzar una reforma legal 
(Giménez, 2012; Wintersberger, 2009). 

Es va rebaixar l’edat electoral localment 
abans d’implementar la mesura a nivell 
nacional 

Abans del 2007, el jovent de 16 i 17 anys ja podia votar a les eleccions locals de cinc dels nou estats federals 
austríacs. Els bons resultats van portar al govern federal a ampliar aquesta mesura a nivell nacional i europeu 
(Hylleberg et al., s.d.). 

L’interès en qüestions polítiques és major 
en joves de 16 i 17 anys quan es rebaixa 
l’edat electoral 

- La recerca desenvolupada a Àustria mostra que l’interès en política de les persones joves (de 16 i 17 anys) és 
superior quan es rebaixa l’edat electoral (en aquest cas, a 16 anys).  

- L’augment de l’interès polític està vinculat al moment vital en que es pot exercir el dret a vot i no tant a l’edat 
del jovent. En rebaixar l’edat electoral, s’incrementa l’interès per qüestions polítiques entre les franges més joves. 

- La rebaixa del dret a vot (acompanyada de les mesures adients), podria augmentar l’interès general de la 
població en política a llarg termini, amb les escoles com a agents socialitzadors clau. 

(Zeglovits & Zandonella, 2013) 

L’impacte de les escoles en l’interès i la 
implicació de les persones joves en política 
augmenta quan es rebaixa l’edat electoral 

- L’escola és un agent socialitzador clau per incrementar l’interès i el coneixement sobre els assumptes 
polítics, especialment quan es rebaixa l’edat electoral. 

- El coneixement sobre qüestions polítiques s’incrementa quan es redueix l’edat electoral. 

(Zeglovits & Zandonella, 2013) 
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La participació és similar a la de les 
persones majors de 18 anys 

Les dades de participació recopilades a Àustria van revelar que les persones joves (d’entre 16 i 18 anys) participaven 
en la mateixa mesura que ho fan les persones de més de 18 anys (Zeglovits & Zandonella, 2013). 

Elaboració pròpia 

Taula 6. Resum del dret a vot als 16 anys als territoris europeus 

Estat del dret a vot als 16 anys a diferent territoris europeus 

Malta, segon país europeu en 
rebaixar l’edat electoral a 16 anys 

- Des de l’any 2018, les i els joves maltesos de 16 i 17 anys poden votar a totes les eleccions. 

- Els bons resultats de la rebaixa de l’edat electoral en les eleccions locals malteses de l’any 2014 van canviar la impressió 
generalitzada que les persones joves no es presentarien a les urnes i van fer possible la rebaixa a la resta d’eleccions. 

- El National Youth Council of Malta -KNZ- va jugar un rol molt important, dirigint la campanya per ampliar el dret a vot.  

(European Youth Forum, 2018; Lavinder, 2018) 

Alemanya, joves de 16 i 17 anys 
poden votar a les eleccions locals de 
certs Länder 

 

- Des de 1996, diversos Länder (estats federals alemanys) han anat ampliant el dret a vot als i les joves de 16 i 17 anys 
per tal que puguin votar a les eleccions locals.  

- Un estudi realitzat a Hannover, mostra que la participació de les persones més joves és molt similar a la de la població 
general. En aquest mateix estudi es va refutar que les persones joves es decantessin per partits extremistes.  

(Eisel, 2012; Hylleberg et al., s.d.) 

Regne Unit,  només es pot exercir el 
dret a vot a partir dels 16 anys a 
Escòcia 

- Les i els joves de 16 i 17 anys poden votar a les eleccions al parlament gal·lès i a les eleccions locals i del parlament 
escocès. A més, també van poder fer-ho al referèndum d’independència escocès que es va dur a terme l’any 2014.  

- El sufragi als 16 i 17 anys és possible a la Illa de Man, Jersey i Guernsey, territoris dependents de la Corona britànica.  

(Danish Youth Council, 2011; Giménez, 2012; Peto, 2020; Rosenqvist, 2017) 

Bèlgica  va fer una prova pilot a la 
ciutat de Gant per demostrar que les 
persones joves són igual de madures 
políticament que les adultes 

- Al llarg dels anys, s’han presentat diverses propostes al parlament belga amb la intenció de rebaixar l’edat electoral. 
Tanmateix, s’han refusat reiteradament amb l’argument que les persones joves no són prou madures políticament.  

- Amb l’objectiu de posar a prova aquest argument, l’any 2018 es va fer una prova pilot la ciutat de Gant, que va demostrar 
que les persones joves són capaces de votar d’acord amb les seves preferències ideològiques. 

(Stiers, Hooghe & Goubin, 2020) 
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Elaboració pròpia 

Noruega  va dur a terme una prova 
pilot per augmentar l'interès polític i 
el compromís entre joves de 16 i 17 
anys 

- L’any 2011, Noruega va realitzar la prova de rebaixar l’edat electoral als 16 anys a les eleccions locals de 21 municipis.  

- La participació entre les persones joves que podien votar per primera vegada (de 16 i 17 anys) va ser molt superior a 
la del grup de joves que sol poder votar per primera vegada (d’entre 18 i 21 anys). Tanmateix, els resultats d’un altre 
estudi van mostrar que el jovent de 16 i 17 anys manifestava tenir menys interès en política que les persones adultes. 

(Ødegård, Bergh & Saglie, 2014; Saglie, 2013) 

Luxemburg, referèndum per decidir 
si rebaixar l’edat electoral 

L’any 2015, es va realitzar un referèndum a Luxemburg per decidir si s’havia de rebaixar l’edat electoral als 16 anys però 
el 81% de les persones participants va votar en contra de revisar i canviar aquest aspecte de la Constitució (LCI, 2019). 

França posarà en marxa una prova 
pilot a diversos centres de batxillerat 
de París 

- S’han realitzar diversos debats sobre la rebaixa de l’edat electoral però no s’ha dut a terme cap votació per decidir-ho.  

- L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, es mostra favorable a aplicar aquesta mesura i ha posat en marxa una prova pilot 
a 12 centres de batxillerat parisencs perquè votin a les properes eleccions en condicions semblants a les reals (LCI, 2019). 

Suïssa,  només poden votar les 
persones joves del cantó de Glaris 

Tot i que fa anys que les persones de 16 i 17 anys que viuen al cantó Suís de Glaris poden votar a les eleccions locals i 
cantonals, el poder legislatiu ha rebutjat diverses vegades l’ampliació del dret a vot a escala nacional (LCI, 2019). 

Estat espanyol, les lleis de consultes 
populars de la Comunitat Valenciana 
i de Catalunya incorporen les 
persones de 16 i 17 anys 

- La Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana catalana permet que les 
persones de 16 i 17 anys votin. Per això, van poder votar al referèndum sobre la independència catalana del 2014. 

- La Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud de la Comunitat Valenciana contempla la 
participació des dels 16 anys a les consultes per a elaborar normes, plans, procediments i altres instruments de planificació. 

(Ansala, 2015; Parlament de Catalunya, 2014) 

Grècia,  les persones joves de 17 anys 
poden votar 

Es va decidir posar en marxa aquesta mesura a través d’una votació parlamentària i com a part de la renovació de les lleis 
electorals gregues per fomentar la participació democràtica de les persones joves (European Youth Forum, 2016). 

Bòsnia i  Hercegovina, Croàcia, 
Eslovènia, Hongria i Sèrbia permeten 
votar als i les joves de 16 i 17 anys si 
compleixen certes condicions 

- A Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Eslovènia i Sèrbia, les persones joves de 16 i 17 poden exercir el dret a vot si estan 
treballant i pagant impostos a l’estat. 

- A Hongria només es permet votar a les i els joves de 16 i 17 anys que estan casats/des. 

(Ansala, 2015; Seleman, 2018) 
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Recull de les diferents visions i posicionaments presents en diferents organismes 
internacionals i institucions sobre el sufragi a partir dels 16 anys 

Taula 7. Resum de les visions i posicionaments d’organismes i institucions respecte el dret a vot als 16 anys 

Entitats i organismes internacionals 

European Youth Forum 

- El European Youth Forum (Fòrum Europeu de la Joventut) és una plataforma d’organitzacions juvenils d’Europa que 
treballa per capacitar les persones joves a participar activament en la societat i considera que haurien de tenir més 
veu en democràcia. Sostenen que la rebaixa de l’edat electoral, a llarg termini, millora la implicació del jovent en 
política.  

- Va impulsar la campanya “Vote at 16” (vota als 16). 

(European Youth Forum, s.d.; Matjašič, 2013) 

Assemblea parlamentària del Consell 
d’Europa (PACE) 

El 23 de juny del 2011, va aprovar una resolució en la que instava els països de la Unió Europea a estudiar la possibilitat 
de rebaixar l’edat electoral als 16 anys a tots els nivells d’electorals (Giménez, 2012; PACE, 2011). 

Iniciatives i programes per educar el 
jovent en ciutadania i política 

- Des de fa uns anys, la creació de programes i iniciatives dirigides a l’educació de persones joves sobre qüestions 
polítiques i de ciutadania va en augment.  

- Com a exemple, existeix el programa Électeurs en l’herbe és un projecte d’educació a la ciutadania pensat per a joves 
d’entre 11 i 18 anys, que ubica les persones joves en la situació d’una autèntica campanya electoral. 

(Électeurs en herbe, s.d.; Forum Jeunesse de l’Île de Montréal, s.d.) 

Consells de Joventut 

Consell de la Joventut de les Illes 
Balears (CJIB) 

Des del CJIB es reclama la rebaixa de l’edat del vot als 16 anys a través de la reforma de la Llei Electoral General de 
l’estat espanyol. Es considera que ampliar el dret a vot suposaria empoderar el jovent i equiparar els seus drets i deures, 
actualment desnivellats. Així mateix, s’assenyala que la mesura hauria d’anar acompanyada de canvis educatius. 

(Consell de la Joventut de les Illes Balears, s.d.) 
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Consell Valencià de la Joventut (CVJ) 

La rebaixa de l’edat electoral a través de la reforma de la LOREG és una reivindicació històrica del Consell Valencià de 
la Joventut (CVJ). Es considera que aquesta mesura: 

- milloraria la qualitat de la democràcia, augmentant la implicació ciutadana en els assumptes públics. 
- permetria equiparar l’edat electoral a l’obtenció de drets i responsabilitats (treballar, casar-se, emancipar-se, etc.) 

- en l’actual context d’envelliment de la societat permetria reequilibrar l’edat de l’electorat. 

(Consell Valencià de la Joventut, s.d.) 

Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) 

- Aquesta entitat es posiciona a favor de la rebaixa del dret a vot als 16 anys i contempla que es tracta d’una mesura més 
per a millorar el sistema democràtic i polític actual, que cada vegada genera més desencant entre la ciutadania.  

- Des d’aquest organisme es destaca la importància de tenir en compte que la rebaixa de l’edat electoral ha d’anar 
acompanyada d’un increment en l’educació cívica i en la promoció d’espais d’aprenentatge democràtics. 

- S’organitzen diverses accions en aquesta línia:  

(1) L’any 2013, en el marc de la campanya “Vote at 16”, es va realitzar la taula rodona "Pel vot als 16 anys!"  

(2) Es fa incidència política a través de xarxes socials i es difonen les novetats sobre aquesta temàtica. 

(CNJC, 2013; CNJC, 2016; CNJC, 2017; Contreras, 2014) 

Posicionament dels partits polítics de l’estat espanyol 

PSOE i Unidas Podemos volen 
debatre sobre la rebaixa de l’edat 
electoral 

L’acord de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos (2019) contempla el tema de la rebaixa de l’edat electoral als 16 anys, 
en tant que exposa obrir el debat sobre la possibilitat d’atorgat el dret de sufragi actiu i passiu a les persones joves de 
16 i 18 anys, en el marc de la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats. 

Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) ha proposat rebaixar l’edat 
electoral diverses vegades 

ERC ha proposat en diverses ocasions modificar la Llei del Règim Electoral General (LOREG), que concedeix el dret de 
sufragi actiu als espanyols "majors d'edat". En aquest sentit, la Constitució espanyola situa aquesta majoria d'edat en els 18 
anys. Per això, ERC reclama substituir aquest article per a reconèixer el dret a vot a partir dels 16 (EFE, 2016; Servimedia, 
2020). 

El Parlament de Catalunya, a favor de 
la rebaixa del dret a vot als 16 anys 

L’any 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució on manifestava la necessitat d’avançar cap al 
reconeixement del dret de vot als 16 anys (Contreras, 2014). 

Elaboració pròpia
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