
  
  

  

 

Estadística i Població             

ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU 2019 

VOT PER CORREU DELS ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA (CER i CERE) 

 

1. Quan es pot sol·licitar ? 

Els electors residents a Espanya poden sol·licitar el vot per correu del 02 d’abril fins el 
dia 16 de maig de 2019 

 

2. Com es pot sol·licitar ? 

Cal omplir la sol·licitud que està disponible a qualsevol Oficina de Correus i enviar-la a la 
Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província on figura inscrit.  

Cal signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell 
corresponent .  

També es pot complimentar la sol·licitud de vot per correu per Internet, sense necessitat de 
disposar de certificat digital, portant els documents impresos a l’Oficina de Correus. Aquest 
tràmit es fa accedint a la seu electrònica de l’INE. 

Nota: Els electors que sol·licitin el vot per correu no podran votar personalment a la 
mesa electoral.  

 

3. Com i quan es rep la documentació electoral ? 

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral envia la documentació necessària per 
tal d’emetre el vot personalment a l’elector per correu certificat. 

Aquesta tramesa es fa entre el 6 al 19 de maig d’enguany. 

 

4. Quin temps hi ha per a enviar el vot ? 

Una vegada s’ha rebut la documentació, cal que l’elector enviï el seu vot a la mesa electoral, 
per correu certificat. El període per aquesta tramesa és del 06 al 22 de maig. 

Cal introduir tota la documentació electoral en el sobre. 
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VOT PER CORREU DELS ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA QUE ES 
TROBEN TEMPORALMENT A L’ESTRANGER. 

 

1. Com i quan es pot sol·licitar ? 

Els electors residents a Espanya que es troben temporalment a l’estranger, una vegada 
convocades les eleccions i que tinguin previst romandre en aquesta situació fins el dia de la 
votació, i vulguin participar a les eleccions, cal que estiguin inscrits al Registre de 
Matrícula Consolar com a no residents i sol·licitar la documentació per tal d’exercir el seu 
dret de sufragi des de l’estranger a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del 
Cens Electoral. 

Aquesta sol·licitud s’ha de lliurar personalment a l’Oficina Consolar o Secció Consolar 
d’Ambaixada (consolat espanyol més proper al lloc de residència a l’estranger) 

Cal fer-ho des del dia 02 d’abril fins el dia 27 d’abril. 

Nota: Els electors que sol·licitin el vot per correu no podran votar personalment a la 
mesa electoral. Només podran votar per a les Eleccions al Parlament Europeu. 

 

2. Com i quan es rep la documentació electoral ? 

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent enviarà la 
documentació necessària per a votar a l’adreça de l’estranger indicada en la seva sol·licitud. 

Aquesta tramesa es fa del 30 d’abril al 6 de maig per correu certificat. Aquest termini es 
pot ampliar fins el dia 14 de maig en el supòsit que hi hagi impugnació de candidats. 

 

3. Quin temps hi ha per a enviar el vot ?  

Una vegada s’ha rebut la documentació, cal que l’elector enviï el seu vot a la mesa electoral, 
per correu certificat, del 30 d’abril fins el dia 22 de maig. 

Cal introduir tota la documentació electoral en el sobre. 
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VOT PER CORREU DELS ELECTORS ABSENTS D’ESPANYA QUE RESIDEIXEN 
A L’ESTRANGER. (CERA) 

 

1. Com i quan es pot sol·licitar ? 

Els electors espanyols residents a l’estranger que vulguin votar a les Eleccions al 
Parllament Europeu, hauran de sol·licitar-ho mitjançant imprès oficial i enviar-lo a la 
Delegació Oficial del Cens Electoral de la província corresponent al seu municipi 
d’inscripció. 

Els electors espanyols residents a l’estranger NO poden votar a les Eleccions 
Municipals, només per a les Eleccions al Parlament Europeu.  

L’Oficina del Cens Electoral ha enviat l’imprès oficial de sol·licitud de vot a tots els 
electors residents a l’estranger amb dret a vot en aquestes eleccions. L’imprès inclou una 
clau per tal de sol·licitar-lo per internet. Aquest imprès oficial està també disponible als 
Consolats i a la web. 

Les sol·licituds de vot s’hauran de presentar del dia 02 d’abril fins el dia 27 d’abril i 
es podran realitzar per internet o ser enviades a la Delegació Provincial de l’Oficina 
del Cens Electoral corresponent mitjançant fax o correu postal. 

 

2. Com es pot presentar la sol·licitud i quina documentació fa falta ? 

Amb accés des d’internet és necessari accedir a la seu electrònica de l’INE apartat 
“Solicitud de voto de los electores del CERA” i identificar-se amb un certificat electrònic 
associat al DNI de l’elector i reconegut per la Seu o amb la clau enviada a l’imprès oficial. 

Les sol·licituds enviades a la Delegació Provincial de l’Oficinal del Cens Electoral, ja sigui 
per fax o correu postal, més les sol·licituds per internet sense certificat electrònic, caldrà 
adjuntar a l’imprès de sol·licitud ALGUN (UN) dels següents documents: 

a) Fotocòpia del DNI espanyol. 
b) Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles. 
c) Certificat de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel Consolat o Ambaixada on estigui 

inscrit). 
d) Certificat d’inscripció al Registre de Matrícula Consolar (d’expedició gratuïta pel 

Consolat o Ambaixada on estigui inscrit) 
 

3. Com i quan es rep la documentació electoral ? 

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral enviarà la documentació 
necessària per tal que pugui votar del 30 d’abril al 06 de maig de 2019. Aquest termini 
es pot ampliar fins el 14 de maig si es produeix impugnació de candidats. 

 

4. Com votar i quan es pot fer?  

Els electors residents a l’estranger poden votar per a les Eleccions al Parlament Europeu de 
dues maneres: 

a) Dipositant personalment el vot a l’urna habilitada al Consolat o Ambaixada on figuri 
inscrit del 22 al 24 de maig de 2019. 
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b) Enviant el vot per correu certificat al Consolat o Ambaixada del 30 d’abril fins el 
dia 21 de maig. 

Nota: No enviar el vot directament a la Junta Electoral ja que seran considerats vots 
nuls els que no s’hagin rebut mitjançant els respectius consolats. Els consolats són 
qui enviaran els vots i l’acta consolar al MAEC el dia 25/05/2019. 

 

VOT PER CORREU DELS ELECTORS ABSENTS D’ESPANYA QUE ES TROBEN 
TEMPORALMENT A ESPANYA 

 

1. Quan es pot sol·licitar ? 

Els electors espanyols absents que viuen a l’estranger però es troben temporalment a 
Espanya,  poden sol·licitar el vot per correu per a les Eleccions al Parlament Europeu 
del dia 02 d’abril fins el dia 16 de maig de 2019. 

 

2. Com es pot sol·licitar ? 

Cal omplir la sol·licitud que està disponible a qualsevol Oficina de Correus i enviar-la a la 
Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província corresponent.  

Cal signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell 
corresponent .  

Nota: Els electors que sol·licitin el vot per correu no podran votar personalment a la 
mesa electoral. Els electors espanyols residents a l’estranger no poden votar a les 
Eleccions Municipals. 

 

3. Com i quan es rep la documentació electoral ? 

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral envia la documentació necessària per 
tal d’emetre el vot personalment a l’elector per correu certificat. 

Aquesta tramesa es farà del dia 6 al dia 19 de maig d’enguany. 

 

4. Quin temps hi ha per a enviar el vot ? 

Una vegada s’ha rebut la documentació, cal que l’elector enviï el seu vot a la mesa electoral, 
per correu certificat, del 6 al 22 de maig d’enguany. 

Cal introduir tota la documentació electoral en el sobre. 

 

 

 

 


