
 

 

Recursos temàtics 

 

        Ciències polítiques i sociologia. Eleccions 

Eleccions a Europa – Eleccions a Espanya – Eleccions a Catalunya – 

Legislació electoral – Directoris internacionals 

Eleccions a Europa 

 Parlamento Europeo. Elecciones europeas.  Elaborada pel Parlament Europeu 

 Ministère de l'intérieur. Les élections o. Web oficial, França 

 Election-Politique Citoyen Web no oficial, França. Dóna dades de països d’arreu del món 

 Elezioni. Ministero dell'Interno. Web oficial, Itàlia 

 Election & referendums. Web oficial The Electoral Commission, Regne Unit  

 Der Bundeswahlleiter. Web oficial, Alemanya 

 Padicat. Eleccions europees 2009. Selecció de recursos digitals utilitzats durant la campanya per 

les 35 candidatures espanyoles i llurs caps de llista, mitjans de comunicació i recursos institucionals 

espanyols i europeus 

Eleccions a Espanya 

 Consulta de resultados electorales Dins de la seu web del Ministerio del Interior, ofereix resultats des 

del 1977.També dóna resultats d’eleccions europees 

 Elecciones al Congreso de los Diputados de España  Inclou resultats des de 1977. També dóna 

informació de resultats electorals estatals i locals d’altres països 

 Dades electorals / Resultats electorals a Espanya Institut de Ciències Polítiques i Socials.(UAB). 
També dóna informació dels resultats electorals al Parlament Europeu 

 Instituto Nacional de Estadística. Recull la informació electoral elaborada per l'Oficina de Censo 

Electoral 

 Archivo Histórico Electoral. Generalitat Valenciana. Conté dades sobre eleccions generals, 
europees i autonòmiques amb especial atenció a la Comunitat Valenciana 

 Elecciones en Euskadi: procesos electorales Ofereix informació sobre les eleccions realitzades al 

País Basc, com ara un arxiu de resultats electorals des de 1977 i la legislació electoral basca   
 Padicat. Eleccions generals 2008. Selecció de recursos digitals sobre les eleccions al Congrés i al 

Senat celebrades el 9 de març de 2008 

 Padicat Eleccions generals 2011. Selecció de recursos digitals sobre les eleccions al Congrés i al 

Senat celebrades el 20 de novembre de 2011 

 Padicat. Eleccions Municipals 2011. Selecció de 3.352 recursos digitals de 1.085 candidatures 

presentades a les eleccions municipals del 2011. La col·lecció contempla, així, la campanya electoral 

a Internet amb una selecció de 133 municipis catalans  

 

Eleccions a Catalunya 

 Resultats electorals. Departament de Governació, Administracions Públiques  i Habitatge. 

Generalitat de Catalunya. Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya, Consells comarcals, 

Consell General d'Aran, Congrés dels Diputats, eleccions municipals a Catalunya i Parlament Europeu 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0046fccc11/Elecciones.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections
http://www.election-politique.com/
http://elezioni.interno.it/
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/uk-general-elections
https://www.bundeswahlleiter.de/en/index.html
https://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-europees-2009
http://www.infoelectoral.mir.es/min/
http://electionresources.org/es/index_es.html
http://www.icps.cat/recerca/dades-electorals/resultats-electorals-a-espanya
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=Page&cid=1254735788988&p=1254735788988&pagename=CensoElectoral%2FINELayout
http://www.argos.gva.es/ahe/
http://www.euskadi.net/elecciones/indice_c.htm
http://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-generals-2008
https://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-generals-2011
http://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-municipals-2011
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/


Guia polítiques i sociologia - Eleccions 

 

 

 

 Dades electorals / Resultats electorals a Catalunya, Institut de Ciències Polítiques i Socials (UAB). 

Dades de les eleccions al Parlament de Catalunya i eleccions al Congrés de Diputats, al Senat, 

eleccions municipals Parlament Europeu i Referèndums a Catalunya  
 IDESCAT. Eleccions: participació ciutadana    

 Padicat. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Selecció de 81 recursos digitals (partits polítics 

amb i sense representació parlamentària que es presentaven a les eleccions de 2006, blogs 
personals, webs dels candidats, etc.) que han estat incorporats al Patrimoni Digital de Catalunya  

 Padicat. Eleccions municipals a Catalunya 2007. Selecció de recursos digitals (webs dels principals 

candidats a l'alcadia, blocs, webs de mitjans de comunicació, etc.)  

 Padicat. Eleccions al Parlament de Catalunya 2010 Selecció de diferents versions de 967 llocs web 

de 246 candidats, de 39 partits polítics amb i sense representació parlamentària, d’institucions,etc.  

 Padicat. Eleccions al Parlament de Catalunya 2012. Selecció de versions de 407 llocs web de les 

candidatures presentades.18 candidatures presentades a les 4 demarcacions catalanes. s’ha capturat 

els webs dels partits polítics i els recursos digitals dels caps de llista per cada demarcació (twitters, 

blocs, webs de campanya, etc.)  

Legislació electoral 

 Normativa electoral a Espanya 

 Eleccions i consultes populars Normativa. Recull  normativa estatal, autonòmica i europea. 

 Com funcionen les eleccions Elaborada pel Parlament Europeu, Oficina a Barcelona 

Directoris internacionals 

 ACE Red de conocimientos Electorales Portal amb informació i notícies relacionades amb 

eleccions d'arreu del món. Inclou un apartat amb dades comparades dels diferents sistemes 

 American National Elections Studies (ANES) Comportament electoral i dades sobre les darreres 

eleccions americanes 
 Electoral systems around the world  Resultats, análisis i calendaris electorals. 

 Election resources on the internet  Base de dades amb els resultats electorals d'arreu del món 

 History Central of United States Presidential Elections Amb resultats de les eleccions 
presidencials nord-americanes des del 1796 

 IFES Electionguide.org  Calendari electoral que inclou resultats des de 1998 i informació sobre 
properes eleccions 

 Worldwide elections guide  (UC San Diego Geisel Library)  Base de dades sobre resultats 

electorals a escala mundial (països considerats democràtics)  

 Political Database of the Americas. Base de dades de la Georgetown University. A l'apartat 

Sistemas y datos electorales s'inclou dades sobre resultats electorals i legislació de diferents països 

del continent americà 

                                                                                                                                           Edició setembre 2019                                                                              

                                                                                               Versió digital:ddd.uab.cat/record/188721 

https://www.icps.cat/recerca/dades-electorals/resultats-electorals-a-catalunya
https://www.idescat.cat/tema/elecc
http://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2006
http://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-municipals-2007
http://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2010
http://www.padicat.cat/ca/cerca-i-descobreix/monografics/eleccions-al-parlament-de-catalunya-2012
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/normativa
http://governacio.gencat.cat/ca/inici/#Bloc34d29aee28218110VgnVCM1000008d0c1e0a__
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/eleccions-europees-2019/com-funcionen-les-eleccions
http://aceproject.org/
http://www.electionstudies.org/
https://www.fairvote.org/research_electoralsystems_world
http://electionresources.org/
http://www.historycentral.com/elections/
http://www.electionguide.org/
https://ucsd.libguides.com/elections
http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/elecdata.html
https://ddd.uab.cat/record/188721

