
 

Ets estranger? 
Ja saps què has de 
fer per poder votar? 

 

Integració és participació 

 
El 24 de maig de 2015 

se celebraran  
eleccions al teu 

Ajuntament  

PAS
SA-

HO!

 



Compte! 

Els terminis per a garantir  
el vostre dret de vot acaben 
el 30 de desembre (UE) o el 
25 de gener (altres països) 

Recorda! 

La inscripció al cens 
electoral és 

indispensable per votar.

 

 

Compleixo amb aquests requisits. Què més he 
de fer? 

T’hauràs d’inscriure al cens electoral. Hi ha dues 
maneres de fer-ho: 
 
 L’Oficina del Cens Electoral enviarà, si 

s’escau, una comunicació a les persones amb 
dret a votar. Un cop rebuda, has de verificar les 
teves dades, signar el formulari de sol·licitud i 
remetre’l a la Delegació Provincial de l’Oficina 
del Cens Electoral (sense cost per correu postal 
o des del web: https://sede.ine.gob.es/cere).  

 
 Si creus que tens dret a votar i no has rebut la 

comunicació, apropa’t al teu Ajuntament i 
demana l’imprès de sol·licitud.  

 

Si sóc estranger, podré votar? 

En el cas de les properes municipals, tenen dret a 
vot:  

 Els ciutadans de la UE. 
 Els ciutadans de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, 

Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova 
Zelanda, Paraguai, Perú, Trinitat i Tobago i 
Xile, sempre que tinguin la targeta de residència 
en vigor i hagin residit a l’Estat espanyol el 
temps exigit en el corresponent acord bilateral.  

 

Sóc nacional d’algun d’aquests països. Quins 
són els requisits per poder votar? 

UE:  

 Tenir més de 18 anys.  
 Estar inscrit al Padró municipal d’habitants. 
 Si no has participat en processos electorals 

anteriors, has de manifestar la voluntat de votar 
del 27 d’octubre al 30 de desembre de 2014. 

 
Altres països: 

 Tenir més de 18 anys.  
 Estar inscrit al Padró municipal d’habitants. 
 Estar en possessió de l’autorització de 

residència a l’Estat espanyol. 
 Haver residit legalment al territori espanyol el 

temps exigit en l’acord corresponent: 3 anys en 
el cas de Noruega i 5 anys per a la resta de 
països extracomunitaris. 

 Cal sol·licitar un certificat de residència a la 
Comissaria de Policia Nacional quan de la 
Targeta d’identitat d’estranger no es pugui 
deduir el temps de residència legal requerit. 

 Sol·licitar la inscripció en el cens electoral de l’1 
de desembre de 2014 al 15 de gener de 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

i 

Més informació: 

- Al web https://sede.ine.gob.es/cere  

- Al 012 Immigració: 

- Al teu Ajuntament 

 

Ets resident estranger i 
vols votar? 

 

Informa-te’n: 

- A les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral: 

Barcelona  
Via Laietana, 8 
Entresòl 
 
932 95 97 86 
933 10 19 23 

Girona  
C/ Cap de 
Creus, 4-6  
 
972 20 00 99  
972 21 90 00 

Lleida  
C/ Bonaire, 
47-49 
 
973 23 82 24  
973 23 64 89 

Tarragona  
C/ Pare Agustí 
Altisent, 1 
 
977 24 80 85  
977 22 76 09 
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