
 

 
 
 
 
Calendari  

de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 

 

El 28 de maig hi haurà eleccions municipals a Molins de Rei i als 946 municipis 
catalans restants. Dels resultats en sortiran els noms dels regidors i regidores 
que constituiran els ajuntaments, i també els consells comarcals i les quatre 
diputacions catalanes. 

El dia de la jornada electoral està fixat cada queatra anys i sempre és el quart 
diumenge del mes de maig. 

 
 

– 3 d'abril: decret de convocatòria de les eleccions municipals. 
 

– 4 d'abril: publicació al BOE del decret de convocatòria i, per tant, 
entrada en vigor d'aquest. Des d'aquest moment i fins a la celebració de 
les eleccions, queden prohibides les inauguracions d'obres o 
equipaments, així com les campanyes sobre objectius aconseguits per 
les institucions. 

 

– Del 4 al 18 de maig: es pot demanar el vot per correu. 
 

– Del 4 al 29 d'abril: es pot demanar el vot per correu des de l'estranger. 
 

– 10 d'abril: a partir d'aquest dia, els ciutadans poden consultar el cens 
electoral per detectar possibles errors i reclamar un canvi abans del 17 
d'abril. Els ciutadans han de rebre una resposta, com a màxim, el 20 
d'abril. 
 

– 14 d'abril: últim dia per comunicar les coalicions electorals per part dels 
partits. 
 

– Del 19 al 24 d'abril: els partits han de per presentar les candidatures 
davant la Junta Electoral. 
 



– 26 d'abril: publicació de les candidatures, obertura del termini 
d’esmenes. 
 

– 29 d'abril al 3 de maig: els ajuntaments fan el sorteig per elegir els 
ciutadans que formaran part de les meses electorals. Com a màxim el 6 
de maig, es notifica als ciutadans que son membres de mesa i se'ls 
entrega la documentació necessària. Un cop notificats, els ciutadans 
designats tenen un màxim de set dies (fins els 13 de maig) per presentar 
al·legacions a aquesta designació. 
 

–  2 de maig: publicació definitiva de les candidatures proclamades 
 
–  A partir del 2 de maig: els electors que han sol·licitat el vot per correu, 

comencen a rebre la documentació necessària per votar. 
 

– Del 2 al 24 de maig: votació per correu des de l'estranger dels electors 
que ho hagin sol·licitat. 
 

– Del 8 al 24 de maig: votació per correu a través de les oficines de 
correus dels electors que ho hagin sol·licitat. 

 
– Del 12 al 26 de maig: període de campanya electoral. 

 
– 18 de maig: últim dia per demanar el vot per correu, llevat les persones 

que ho demanen des de l’estranger. 
 

– 23 de maig: a partir d'aquesta data, queda prohibit publicar i difondre 
sondejos electorals a través de mitjans de comunicació. 
 

– 27 de maig: jornada de reflexió. 
 

– 28 de maig: dia de les votacions, els col·legis electorals estan oberts de 
9 h a 20 h. 
 

– 31 de maig: escrutini general. 
 

– 17 de juny: Constitució dels nous ajuntaments, els electes assumeixen 
el càrrec de regidors/es i voten el nou alcalde o alcaldessa. 


