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ELECCIONS AUTONÒMIQUES A CATALUNYA
EL 21 DE DESEMBRE DE 2017
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Aquestes preguntes freqüents han estat elaborades d'acord amb la normativa electoral detallada al final.
Per a obtenir-ne més informació, us podeu adreçar a l'ambaixada o el consolat, i consultar
els enllaços següents:
• www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/ParticipaEnLasElecciones.asp
•

www.ine.es

Quan s'ha publicat oficialment la convocatòria d'eleccions?
Al Butlletí Oficial de l'Estat número 261, amb data 28 d'octubre de 2017, es publica la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebraran el dia 21 de desembre.

Qui pot votar en aquestes eleccions?
En aquestes eleccions podran votar des de l'exterior:
A) Els espanyols residents a l'estranger inscrits en el cens d'espanyols residents absents
(CERA) d'aquestes eleccions, és a dir, aquells que tinguin el municipi d'inscripció a efectes
electorals a Catalunya.
B) Els espanyols residents a Catalunya que es trobin inscrits en el cens electoral d'espanyols
residents a Espanya (CER) que temporalment es trobin a l'estranger.

A. RESIDENTS (PERSONES INSCRITES COM A RESIDENTS
EN EL REGISTRE DE MATRÍCULA CONSULAR) QUE TINGUIN
EL MUNICIPI D'INSCRIPCIÓ A CATALUNYA.
1. Resideixo habitualment a l'estranger. Puc votar en aquestes eleccions?
Per poder votar en aquestes eleccions, cal que figureu a les llistes del CERA amb data d'1
d'agost de 2017, data en la qual, per llei, s'ha tancat el cens electoral per a aquests comicis (recull inscripcions realitzades en el Registre de Matrícula Consular fins al 30 de juliol).
Si hi havia errors en la inscripció o no hi éreu inscrit, vegeu les preguntes 2 i 3.

2. Em vaig inscriure com a “resident”, però hi ha errors en la meva inscripció o no
aparec a les llistes del CERA que he consultat.
Del 3 al 10 de novembre, ambdós dies inclosos, les oficines consulars de carrera (ambaixada amb secció consular o consolat general) mantindran un servei de consulta/exposició de
les llistes electorals del CERA corresponents a la seva demarcació. També hi ha un servei de
consulta a l'adreça: https://sede.ine.gob.es.
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Dins d'aquest termini, exclusivament, podreu formular una reclamació de manera presencial a la vostra oficina consular contra la vostra exclusió o inclusió indeguda a les llistes, així
com actualitzar les vostres dades, en cas que les que figurin a les llistes electorals hagin
canviat o no siguin correctes.
L'oficina consular remetrà immediatament la reclamació a la Delegació Provincial de l'Oficina
del Cens Electoral corresponent.
Les reclamacions que resultin estimades s'incorporaran al cens d'aquestes eleccions.

3. He arribat a aquesta demarcació consular després de l'1 d'agost de 2017 per
residir-hi de manera permanent i vull votar en aquestes eleccions. És possible?
Sí que és possible, complint els requisits següents:
Primer, cal que us doneu d'alta en el Registre de Matrícula Consular com a “resident”, si no
ho heu fet ja. Segon, durant el “període de consulta/exposició”, del 3 al 10 de novembre
(ambdós dies inclosos), cal que formuleu una reclamació d'alta per a la vostra inclusió en el
cens electoral, que tramitareu a l'oficina consular de la vostra demarcació.
Teniu en compte que, a més de formular la reclamació, cal que envieu la sol·licitud de documentació electoral sense esperar que se us notifiqui la resolució de la reclamació (vegeu-ho
més endavant).

4. He arribat a partir del dia 10 de novembre de 2017 a la demarcació consular per
residir-hi amb caràcter habitual. Puc votar?
El període de reclamacions per a aquest procés electoral haurà acabat per llei el dia 10 de
novembre, per la qual cosa ja no seria possible la vostra inclusió en el CERA per a aquestes
eleccions.

5. El meu nom apareix al CERA. M'arribarà d'ofici la documentació electoral? Quin
és el pas següent?
L'Oficina del Cens Electoral només enviarà d'ofici l'imprès de sol·licitud de documentació
electoral als electors inclosos al CERA amb data d'1 d'agost de 2017.
Si voleu votar, cal que sol·liciteu la documentació electoral no pas més tard del dia 22 de novembre, mitjançant l'imprès oficial, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral
que us correspongui, segons el vostre municipi d'inscripció a efectes electorals.
A més, aquest imprès de sol·licitud estarà disponible al web d'aquest MAEC www.exteriores.
gob.es (Serveis al Ciutadà. Si estàs a l'estranger. Participa a les eleccions) i el podreu recollir
igualment a les oficines consulars.
Per enviar la sol·licitud de documentació electoral, podeu optar per una d'aquestes dues
formes:
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•
Per internet amb certificat electrònic o amb la clau de tramitació telemàtica (CTT)
rebuda, si escau, d'ofici per correu postal al domicili de la vostra inscripció, juntament amb
l'imprès de sol·licitud de documentació electoral. Haureu d'accedir al tràmit de sol·licitud
del vot CERA a l'adreça següent: https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA.
•
Per correu postal o fax, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral que
us correspongui. Podeu consultar l'adreça postal i el fax de la vostra Delegació Provincial
de l'Oficina del Cens Electoral a l'enllaç següent: http://www.ine.es/oficina_censo/contactar_oce.htm

6. Cal que adjunti algun tipus de document amb l'imprès de sol·licitud de
documentació electoral?
Sí. Caldrà acompanyar l'imprès degudament emplenat amb una fotocòpia del passaport o
del DNI, expedits per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedida de manera gratuïta pel
consolat d'Espanya al país de residència.

7. Quan m'enviaran la documentació electoral?
La corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral us remetrà la documentació electoral, juntament amb el full informatiu que rebreu mitjançant els serveis locals de
correus a l'adreça de la vostra inscripció electoral no pas més tard del dia 1 de desembre, o
del dia 9 de desembre si es produís impugnació de candidatures.

8. Una vegada rebuda la documentació electoral, de quines modalitats de vot
disposo?
Una vegada rebuda la documentació i llegides atentament les instruccions contingudes al
full informatiu, els electors tenen dues opcions:
• “Vot per correu”: Enviant el sobre corresponent a l'oficina o secció consular on siguin inscrits (amb el contingut indicat al full informatiu), no pas més tard del dia 16 de
desembre.
• “Vot en urna”: Dipositant personalment el sobre adreçat a la Junta Electoral Provincial corresponent (amb el contingut que s'indica al full informatiu) a l'oficina consular de carrera on siguin inscrits els dies 17, 18 i 19 de desembre.
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B. NO RESIDENTS O ELECTORS ESPANYOLS RESIDENTS
A CATALUNYA QUE ES TROBEN TEMPORALMENT A
L'ESTRANGER (ANOMENAT VOT ERTA):
1. Resideixo temporalment a l'estranger. Puc votar en aquestes eleccions?
Els electors espanyols residents a Catalunya inclosos al cens d'electors espanyols residents
a Espanya (CER) que es trobin temporalment a l'estranger una vegada efectuada la convocatòria electoral i prevegin romandre en aquesta situació fins al dia de la votació, podran votar
des de l'exterior.

2. Com comunico a l'òrgan convocant que vull votar des de l'estranger?
Caldrà que aneu personalment a l'oficina consular de carrera (ambaixada amb secció consular o consolat general) de la demarcació on us trobeu, no pas més tard del dia 22 de novembre, i que dugueu a terme els tràmits següents:
• Tret que ja ho fóssiu, us haureu d'inscriure com a “no resident” en el Registre de Matrícula Consular. Cal que presteu especial atenció, perquè si, per error, us doneu d'alta
com a “resident”, perdríeu l'empadronament a Espanya.
• Omplir l'imprès de sol·licitud de la documentació electoral. Aquest imprès es podrà:
(1) baixar de la pàgina web del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació (Serveis al
ciutadà), (2) recollir a les dependències de la vostra oficina consular a partir de la data
de la publicació de la convocatòria del procés electoral.
• Una vegada complimentat i lliurat personalment, l'oficina consular remetrà l'imprès
de manera immediata a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.
• Posteriorment, la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral us remetrà la
documentació electoral, juntament amb el full informatiu que rebreu mitjançant els
serveis locals de correus a l'adreça indicada a la sol·licitud no pas més tard del dia 1 de
desembre, o del dia 9 de desembre si es produís impugnació de candidatures.

3. I quan m'arribi la documentació electoral al meu domicili temporal a l'estranger?
Una vegada rebuda la documentació, i seguint atentament les instruccions del full informatiu, haureu de remetre el sobre corresponent per correu certificat a la vostra mesa electoral
a Espanya. Disposeu d'un termini fins al dia 17 de desembre inclòs.
Serà indispensable per a la validesa del vot que consti clarament al sobre adreçat a la mesa
electoral el mata-segells o la inscripció oficial d'una oficina de correus de l'estat corresponent que acrediti que s'ha remès dins del termini previst.
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C. ELECTORS ESPANYOLS RESIDENTS A L'ESTRANGER
(CERA) AFECTATS PER AQUESTS COMICIS QUE ES TROBIN
TEMPORALMENT A ESPANYA DURANT EL PROCÉS
ELECTORAL
Resideixo a l'estranger i estic donat d'alta com a “resident” en el Registre de
Matrícula Consular de la meva oficina consular, i el meu municipi d'inscripció a
efectes electorals és a Catalunya, però em trobaré temporalment a Espanya en
la data de les eleccions. Puc votar?
Sí, podreu votar per correu. Per a fer-ho, caldrà que:
• Sol·liciteu (com els electors residents a Catalunya) el vot per correu a partir de la data de
la convocatòria i fins al dia 11 de desembre inclòs, sense que això suposi la vostra baixa del
CERA.
• Empleneu i signeu la sol·licitud disponible a qualsevol oficina de Correos d'Espanya i
l'adreceu a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.
Una vegada rebuda la documentació electoral a l'adreça d'Espanya que hàgiu assenyalat a la
sol·licitud, haureu d'introduir al sobre corresponent el vot i la documentació indicada al full
informatiu, i enviar-lo a la vostra mesa electoral per correu certificat. Us haureu d'assegurar
que el treballador de Correos hi posi la data i el segell corresponent.
Disposeu d'un termini fins al dia 17 de desembre inclòs.
Aquests electors no podran votar personalment a la mesa electoral.

D. LEGISLACIÓ APLICABLE I INFORMACIÓ
COMPLEMENTÀRIA
• Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada per Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE de 29 de gener) (www.infoelectoral.interior.es/Normativa/loreg_2011.htm).
• Reial decret 1621/2007 de 7 de desembre.
(www.infoelectoral.interior.es/Normativa/RD_16212007_7diciembre.htm).
• Resolució de 27 d'octubre de 2014 (BOE de 6 de novembre), de l'Oficina del Cens Electoral, sobre reclamacions a les dades d'inscripció en el Cens Electoral.
• Resolució de 9 de març de 2015 (BOE de 14 de març), de l'Oficina del Cens Electoral, per
la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de vot dels electors residents-absents
que viuen a l'estranger.
• Ordre INT/358/2015, de 17 de febrer (BOE 4 de març), per la qual es modifica l'annex 6
del RD 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.
• www.ine.es
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