
27 DE SETEMBRE: COM VOTAR DES DE L’EXTERIOR!!
Dilluns 4 d’agost el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va convocar formalment la 
celebració d’eleccions el proper 27 de setembre. Considerant el gran nombre de catalans 
residents a l’estranger, fomentar la seva participació en aquest moment històric és fonamental. A 
continuació trobareu tota la informació necessària per poder votar des de l’exterior.!!
Cal diferenciar tres casuístiques:!

!!

!!!

CALENDARI I TERMINIS PER VOTAR A LES ELECCIONS DEL PROPER 27 DE SETEMBRE!

4 d’agost Publicació de la convocatòria d’eleccions

10 - 17 d’agost Consulta del Cens Electoral que s’exposarà a les Ambaixades

10 - 17 d'agost Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral

10 - 20 d’agost Resolució d’aquestes reclamacions

21 d’agost Exposició de la resolució d’aquestes reclamacions als 
consolats

4 - 29 d’agost Sol·licitud prèvia del vot per correu CERA i ERTA

1 - 15 de setembre (o fins el 23 si hi ha 
recursos d’impugnació contra llistes)

Tramesa de la documentació pel vot per correu CERA i ERTA 
des de les Delegacions Provincials de l’Oficina el Cens 
Electoral als electors que ho hagin sol·licitat

1 - 22 de setembre Termini per enviar el vot per correu al consolat o Ambaixada 
(Electors CERA)

1 - 23 de setembre Termini per enviar el vot per correu al consolat o Ambaixada 
(Electors ERTA)

23 - 25 de setembre Dipòsit del vot en un urna a consolats o ambaixades (Electors 
CERA)

1. Catalans residents 
de manera permanent 

a l'estranger que 
estan donats d'alta 

com a tals als 
consolats espanyols i, 
per tant, que consten 

inscrits al Cens 
Electoral de 

Residents Absents 
(CERA).

2. Catalans que 
resideixen de manera 
temporal a l'exterior i 
que s'han donat d'alta 

com a residents 
temporals als consolats 
espanyols (ERTA) tot 

mantenint 
l'empadronament a 

Catalunya.!

3. Catalans que, malgrat 
residir a l'estranger, no 
han fet cap de les dues 

gestions anteriors 
davant els consolats i, 

per tant, a tots els 
efectes mantenen el seu 

empadronament a 
Catalunya.!



Comprovar el cens: Les llistes electorals vigents s’exposaran en els consolats des del 10 fins al 
17 d'agost. Aquesta consulta és convenient fer-la no només per tal de comprovar si hi figureu 
inscrits, sinó també per a verificar que les vostres dades són correctes i, en cas que no ho siguin, 
sol·licitar-ne la modificació durant el mateix termini.!!
Procediment de vot:!!
1. Sol·licitar el vot CERA (“voto rogado”): entre 4 i el 29 d'agost!!

La sol·licitud de vot s'ha d'adreçar- a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral !
corresponent al municipi d'inscripció en el cens vigent per a les eleccions.!

!
  2.   Rebre la documentació electoral (per part de l'Oficina del Cens Electoral): de l'1 al 15 
de setembre!!

La documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral és la següent:!
- Full informatiu!
- Paperetes i sobres de votació!
- Dos certificats d'inscripció en el cens electoral!
- Sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial!
- Sobre dirigit al Consolat o Ambaixada!

1. ELECTORAT INSCRIT AL CERA

1.1 Descarregant l'imprès de sol·licitud de 
vot CERA des de la web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (la descarrega estarà 

habilitada a partir del 4 d’agost).!!
Un cop empleneu i signeu l'imprès, s'ha 

d'acompanyar d'un dels documents 
següents:!!

- Fotocòpia del DNI.!
- Fotocòpia del passaport expedit per les 

autoritats espanyoles!
certificació de nacionalitat (d'expedició 

gratuïta pel consolat o l'ambaixada en què 
estigui inscrit)!

- Certificació d'inscripció en el Registre de 
Matrícula Consular (d'expedició gratuïta 
pel consolat o ambaixada en què estigui 

inscrit).!
 !

Aquesta sol·licitud es pot entregar per 
correu postal o fax adreçat a la Delegació 
Provincial de l'Oficina del Cens Electoral 
que correspongui a l'elector. El termini 

màxim per entregar la sol·licitud és el 29 
d’agost.

1.2 Esperar a rebre, per correu postal, 
l'enviament que us adreçarà l'Oficina del Cens 

Electoral que contindrà el formulari de 
sol·licitud del vot CERA. En aquest enviament 
també se us facilitarà una clau de Tramitació 

Telemàtica (CTT), generada per a cada 
elecció i cada elector, que us possibilitarà (si 
no disposeu de certificat digital vàlid a l'Estat 

espanyol) la presentació telemàtica de la 
sol·licitud.!!

Un cop rebeu la documentació, caldrà que 
empleneu i signeu l'imprès i acompanyar-lo 

d'un dels documents següents:!!
- Fotocòpia del DNI.!

- Fotocòpia del passaport expedit per les 
autoritats espanyoles!

certificació de nacionalitat (d'expedició gratuïta 
pel consolat o l'ambaixada en què estigui 

inscrit)!
- Certificació d'inscripció en el Registre de 

Matrícula Consular (d'expedició gratuïta pel 
consolat o ambaixada en què estigui inscrit).!

 !
Aquesta sol·licitud es pot entregar per correu 
postal o fax adreçat a la Delegació Provincial 

de l'Oficina del Cens Electoral que 
correspongui a l'elector. El termini màxim per 

entregar la sol·licitud és el 29 d'agost.!



!
  3.   Exercici de vot:!!

Un cop rebuda la documentació, l'elector:!!
- Introduirà dins el sobre de votació la papereta corresponent a la candidatura escollida!
- A continuació, introduirà dins el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial el següent:!

- Sobre de votació amb la papereta un dels certificats d'inscripció en el cens!
- Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles, o !
- Certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular 
expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.!

 !
A partir d'aquí, l'elector pot optar per!

!! !!!!!!!!!!!!!

3.1 Vot anticipat per correu:!!
El termini per votar anticipadament 

per correu de l'elector CERA adreçat 
a l'oficina o secció consular que li 

correspongui és de l'1 al 22 de 
setembre.!!

Haurà d'enviar la documentació 
electoral per correu certificat. En 

aquest cas, haurà d'introduir en el 
sobre adreçat al consolat o 

l'ambaixada el següent:!!
- Sobre dirigit a la Junta Electoral 

Provincial amb el contingut ja indicat!
- El segon certificat d'inscripció en el 

cens!
- Si així ho desitja, l'imprès emplenat 
per a la devolució de les despeses 

d'enviament.

3.2 Vot presencial:!!
El termini per votar presencialment en urna 
habilitada a dependències consulars és del 

23 al 25 de setembre.!!
Per fer-ho, haurà de dipositar el vot 

personalment en les urnes disposades per 
a això en la seva ambaixada o el seu 

consolat. Haurà de lliurar el segon certificat 
d'inscripció en el cens al servei consular.!

 !
En qualsevol sistema de votació (anticipat 

per correu o bé presencial) serà 
indispensable per a la validesa d'aquests 
vots que consti clarament en el sobre un 

mata-segells o altra inscripció oficial d'una 
oficina de correus de l'Estat corresponent, 

o, si s'escau, de l'Oficina Consular de 
Carrera o Secció Consular de la Missió 

Diplomàtica corresponent, que certifiqui de 
manera indubtable el compliment dels 

terminis previstos.!



!!!
En el cas de no haver-se donat d'alta a l'ERTA a l'oficina consular corresponent, l'elector 
temporalment a l'exterior pot donar-se d'alta a l'ERTA en el mateix moment de sol·licitar el vot 
ERTA a la mateixa oficina consular.!

Per a poder formular la sol·licitud, l'elector haurà d'estar inscrit en el Registre de Matrícula 
Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) poden realitzar-se en 
el mateix acte.!!
Un cop proclamades les candidatures i finalitzat el termini de recursos, l'Oficina del Cens 
Electoral li enviarà, entre l'1 i el 15 de setembre, la següent documentació per a votar:!!
- Full informatiu!
- Paperetes i sobres de votació!
- Certificat d'inscripció en el cens electoral!
- Sobre dirigit a la mesa electoral que li correspongui!
- Imprès per a la devolució de les despeses d'enviament del vot per correu.!

Un cop s'hagi rebut la documentació, l'elector haurà de seleccionar la seva opció de vot:!!
- Introduirà dins el sobre de votació la papereta corresponent a la candidatura escollida!
- A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la mesa electoral el següent:!

- Sobre de votació amb la papereta!
- Certificat d'inscripció en el cens!

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un 
mata-segells o altra inscripció oficial d'una oficina de correus de l'Estat corresponent, que 
certifiqui que el vot s'ha remès en el termini previst. L'enviament s'haurà de realitzar entre 
l'1 i el 23 de setembre.!!
El servei de correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la 
mesa i la traslladarà a les 9 h del matí i fins a les 20 h del mateix dia.!!
En el cas d'haver sol·licitat aquest procediment l'elector ja no podrà votar personalment 
en la mesa electoral.!!!!!!!!

2. ELECTORAT TEMPORALMENT A L’ESTRANGER (ERTA)!

2.  Rebre la documentació electoral (per part de l'Oficina del Cens Electoral) per 
correu!

3. Enviament del vot per correu adreçat a la Mesa electoral corresponent!

1. Sol·licitar el vot ERTA, de manera presencial, a l'oficina consular corresponent 
(per part de l'elector): del 4 al 29 d'agost.!



!
A efectes electorals, l'interessat podrà exercir el seu dret a vot com a ciutadà resident a Catalunya 
de les maneres següents:!

Adreçant-se personalment a la mesa electoral que li correspongui el dia de les eleccions al 
Parlament de Catalunya.!

Del 4 al 17 de setembre, l'interessat a votar anticipadament per correu s'haurà d'adreçar a 
qualsevol oficina de correus per tal d’obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar 
a la mateixa oficina, junt amb la presentació de l'original del document nacional d'identitat.!!
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a 
l'Oficina del Cens Electoral, que procedeix a fer l'anotació a les llistes del cens electoral, de 
tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions.!!
L'Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu 
certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l'interessat, entre el 7 i el 20 de setembre.!!
La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que  correspongui a 
l'interessat on haurà d'introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans 
del 23 de setembre.!!

3. ELECTORAT A L’EXTERIOR QUE NO CONSTA AL CERA NI A L’ERTA!

3.2 Vot anticipat per correu!

3.1 Presencialment!


