
Informació bàsica eleccions 

(Dates només orientatives subjectes a modificació) 

 

Ja s’ha publicat el BOE del 24 de setembre de 2019, que recull el Reial Decret 551/2019, de 24 

de setembre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions. 

El podeu consultar aquí. 

A continuació us facilitem aquestes dates merament orientatives de cara a les eleccions 

generals del 10 de novembre.  

 

Publicació de la convocatòria d'eleccions 24 de setembre 

Consulta del Cens Electoral que s’exposarà a 
Ambaixades i Consolats 

Del 30 de setembre al 7 de 
octubre 

Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral 
(CERA) 

Del 30 de setembre al 7 de 
octubre 

Últim dia per sol·licitar que no t’enviïn propaganda 
electoral  

7 d’octubre 

Últim dia per sol·licitar el vot des de l’estranger 19 d’octubre 

Últim dia per sol·licitar el vot per correu 30 de octubre 

Últim dia per enviar el vot per correu des de l’estranger 6 de novembre 
 

Dipòsit del vot en urna a consolats o ambaixades 
(Electors CERA) 

Del 6 al 9 de novembre 
(pot variar) 

Dia de les eleccions generals 10 de novembre 

 

Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin 

inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) o a l’ERTA (Espanyols Residents 

Temporalment Absents) poden exercir el seu dret de vot en aquestes eleccions. 

 

 

 

 

 



Informació bàsica 

Residents Permanents (CERA) 

Si sou residents permanents a Alemanya, comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens 

Electoral de Residents Absents).  

Cal posar-se en contacte amb el/la corresponent Consolat o Ambaixada per a tenir-ne 

confirmació.  

Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula 

Consular (RMC) com a residents absents, formen part automàticament del CERA. 

Convé assegurar-se al consolat de que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del 

cens electoral, comprovant que hi figureu i que les vostres dades són correctes.  

Si no hi sou o les dades són incorrectes, cal presentar la corresponent sol·licitud de 

modificació (Reclamació d’Inclusió) entre els dies 30 de setembre i 7 d’octubre.  

Aquestes reclamacions es fan directament al consolat o ambaixada, amb un imprès que 

us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de 10 dies. 

IMPORTANT: L’Oficina del Cens Electoral només envia d’ofici l’imprès per sol·licitar el 

vot als electors inclosos en el CERA a 1 de gener de 2019. Podem comprovar les llistes a 

partir del 30 de setembre. 

Si no surto a les llistes, del 30 de setembre al 7 d’octubre podré fer la reclamació i a 

més sol·licitar el vot. No s’ha d’esperar la confirmació! 

Un cop rebuda la documentació, podem enviar el vot per correu a l’Oficina Consular 

(abans del 5 de novembre) o votar directament a l’ambaixada del 6 al 9 d’abril.  

Com us podeu inscriure com a Residents Permanents? 

Documentació a presentar a la demarcació consular o ambaixada:  
 

• DNI o passaport espanyol vigents (recomanable presentar els dos) o en defecte 
d'això certificació literal de naixement vigent expedida dins dels sis mesos 
anteriors a la data de sol·licitud. 
•Certificat d'empadronament recent. 
•Fotografia biomètrica recent, grandària aproximada de 45x40 mm, en color, 
amb fons uniforme blanc i llis, presa de front i sense peça que dificulti la 
identificació de la persona. 
•Formulari de sol·licitud d'inscripció com a resident degudament emplenat. 
•Formulari de declaració explicativa d'elecció de municipi degudament 
emplenat. 
• Només en període electoral, entre els dies sisè i tretzè posteriors a la publicació 
d'una convocatòria electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i amb la 
finalitat que se li pugui incloure en les llistes electorals, s'haurà de presentar la 
Reclamació al CERA degudament emplenada.  

 



Residents temporals (ERTA) 

 

Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals a Alemanya, en conseqüència, 

no us heu donat d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents 

permanents podeu, si no heu fet ja, donar-vos d’alta en el registre ERTA (Espanyols 

Residents Temporalment Absents).  

La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions 

consulars de les ambaixades no més tard del 7 d’octubre. 

Si ja estàs inscrit com a resident temporal al registre ERTA des de fa, al menys, un any és 

possible que el Consolat t'exigeixi que t'inscriguis com a resident permanent. 

Un cop inscrit, rebrà al seu correu postal la documentació per votar.  

Haurà d’enviar el seu vot per correu a la seva mesa electoral a Espanya fins al 5 de 

novembre.  

 

Com us podeu inscriure com a Residents temporals? 

Si estarà menys de 12 mesos en territori alemany, li correspon sol·licitar l'alta com a no 
resident. 
 
Documentació a presentar: 

• DNI o passaport espanyol vigents (recomanable presentar els dos) o en defecte 
d'això certificació literal de naixement vigent expedida dins dels sis mesos 
anteriors a la data de sol·licitud. 
 
• Fotografia biomètrica recent, en color, amb fons uniforme blanc i llis, presa de 
front i sense peça que dificulti la identificació de la persona. 
 
• Formulari de sol·licitud d'inscripció com no resident degudament emplenat. 
L'imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars 

d'ambaixades i al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HAMBURGO/es/Consulado/Docume
nts/CGHHFormularios/RMC+PERE-
CERA/WEBModeloSolicitudInscripcionNOResidente.pdf 

 

 

 

 

 



Primera sol·licitud de Vot (‘vot pregat’) 

 

El “Vot Pregat” o “Voto Rogado” implica que l’elector ha de sol·licitar les paperetes de 

vot a la delegació corresponent.  Un cop rebuda la documentació, podrà exercir el seu 

vot.  

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular per 

correu o per fax, no més tard del 19 d’octubre, la sol·licitud de vot adreçada a la 

Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès oficial que els hi 

serà enviat al domicili que figura en el CERA a tots els inscrits en el cens. Això no 

impedeix poder obtenir aquest imprès de sol·licitud de vot, que estarà disponible des 

del dia posterior a la convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per 

via telemàtica a ambaixades, consolats o webs ministerials. 

 

Per poder votar en les eleccions, heu de fer la sol·licitud, abans del dia 19 d’octubre de 

2019, mitjançant una de les opcions següents: 

 

1. Per Internet amb certificat electrònic. Heu d’accedir al tràmit “Sol·licitud vot CERA” a 

l’adreça mitjançant un certificat electrònic reconegut associat al document nacional 

d’identitat (DNI). 

 

2. Per Internet amb la clau de tramitació telemàtica CTT  tramesa d’ofici per correu 

postal al domicili d’inscripció. Heu d’accedir al tràmit “Sol·licitud vot CERA” a l’adreça  

mitjançant la CTT, seguir les instruccions que us vagin apareixent i adjuntar el fitxer de 

la imatge d’UN dels documents següents: 

- Document nacional d’identitat (DNI). 

- Passaport expedit per les autoritats espanyoles. 

- Certificat de nacionalitat espanyola (d’expedició gratuïta en el consolat o 

l’ambaixada en què estigueu inscrit). 

- Certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (d’expedició gratuïta 

en el consolat o l’ambaixada en què estigueu inscrit). 

 

 

 

 



3. Per correu postal o per fax a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de 

la província en el cens de la qual estigueu inscrit a Espanya, sense tenir en compte els 

canvis de municipi d’inscripció produïts durant l’any anterior a la data de la 

convocatòria.  

 

Heu d’emplenar la sol·licitud de vot i la data, firmar la sol·licitud i adjuntar UN dels 

documents següents: 

- Fotocòpia del document nacional d’identitat espanyol (DNI). 

- Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles. 

- Certificat de nacionalitat espanyola (d’expedició gratuïta en el consolat o 

l’ambaixada en què estigueu inscrit). 

- Certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (d’expedició gratuïta 

en el consolat o l’ambaixada en què estigueu inscrit). 

 

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació per 

votar. 

Trobareu més informació sobre el procediment de votació a la vostra ambaixada o 

consolat, www.exteriores.gob.es o www.ine.es. 

 

El següent pas serà la recepció per part del votant de la documentació necessària per a 

exercir el sufragi per correu. Això es produeix a partir del trenta-quatrè dia posterior a 

la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació. És previsible, per tant, que 

les dates se situïn entre el 8 d'abril i el 21 d'abril. 

Finalment, has de remetre la documentació per correu. El termini estableix que pot 

enviar-se fins al tercer dia previ a la celebració d'eleccions. La data límit seria el 5 de 

novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procediment per a votar per correu 

 

Poden exercir el seu dret de sufragi en les eleccions generals, autonòmiques i europees, 

quan en aquest últim cas s'opti per l'elecció a Espanya, els espanyols inscrits en el cens 

electoral de residents absents (CERA) a través del consolat general fins al penúltim dia 

hàbil del tercer mes anterior al mes de la publicació de la convocatòria de les respectives 

eleccions en el Boletín Oficial del Estado. Qui no figuri inscrit en el CERA fins a aquesta 

data, pot presentar presencialment en el consolat general una reclamació al cens 

electoral entre el sisè i el tretzè dia posterior a la convocatòria electoral (període de 

publicació de llistes electorals als ajuntaments i consolats d'Espanya i presentació de 

reclamacions).  

Per a poder votar, els electors hauran de sol·licitar expressament la documentació 

electoral ("vot pregat") a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral que 

figurin censats, no més tard del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria. (No poden 

participar en les eleccions municipals els espanyols residents a l'estranger inscrits en el 

CERA i, per tant, inscrits en el consolat general com a "residents".)  

L'imprès per a sol·licitar la documentació electoral l'enviarà d'ofici l'Oficina del Cens 

Electoral (OCE) a tots els espanyols majors d'edat inscrits en el CERA, a l'adreça postal 

amb la qual figurin inscrits com a "residents" en el registre de matrícula consular 

corresponent. També es podrà obtenir aquest imprès de sol·licitud en el consolat 

general o per via telemàtica des de la web del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea 

i Cooperació ( www.exteriores.gob.es) a partir del dia posterior a la publicació de la 

respectiva convocatòria electoral en el Boletín Oficial del Estado ( www.boe.es).  

Els electors que desitgin votar, han d'enviar la seva sol·licitud de vot per correu postal, 

fax o internet a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent al 

municipi d'inscripció en el cens electoral vigent per a les eleccions de què es tracti, 

adjuntant com a document que acrediti la identitat una fotocòpia del Document 

Nacional d'Identitat (DNI) o del passaport espanyol o, en defecte d'això, una certificació 

de nacionalitat o d'inscripció com a resident en el registre de matrícula consular 

expedida pel consolat general.  

Si desitja fer la sol·licitud per internet, l'elector haurà d'accedir al procediment 

"Sol·licitud de vot CERA" publicat en la Seu Electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es, 

acreditant la seva identitat mitjançant un certificat electrònic reconegut, associat al seu 

DNI.  

Els qui no disposin de certificat electrònic, podran realitzar l'enviament de la sol·licitud 

per aquesta mateixa via, accedint al procediment amb la Clau de Tramitació Telemàtica 

(CTT), generada per a cada elecció i cada elector, amb aquesta única finalitat, que figura 

en l'imprès de sol·licitud que l'Oficina del Cens Electoral remitent d'ofici a cada elector 

inscrit en el cens electoral vigent per a unes eleccions, adjuntant còpia d'un dels 

documents esmentats anteriorment. 



Una vegada que la respectiva delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi 

rebut la sol·licitud de vot, remetrà a l'elector per correu certificat la documentació per 

a votar a l'adreça postal, amb la qual figuri inscrit en el CERA. 

 

L'enviament de la documentació per a votar es realitzarà no més tard del trenta-quatrè 

dia posterior a la convocatòria, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la 

proclamació de candidats, i en les restants, no més tard del quarantè segon. L'estat de 

tramitació de les sol·licituds de vot per correu es pot consultar online en la Seu 

electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística – INE 

https://sede.ine.gob.es/consulta_voto_correo 

 

Quan l'elector hagi rebut la documentació per a votar, podrà optar per votar per correu 

o per dipositar el seu vot en urna en el consolat. Qui desitgi votar per correu haurà 

d'enviar el seu vot per correu postal a aquest consolat general, no més tard del cinquè 

dia anterior al de l'elecció. Qui opti per dipositar el vot en urna en el consolat general 

podrà fer-lo entre el quart i segon dia, tots dos inclusivament, anteriors al dia de la 

votació. 

 

Els electors residents en l'exterior, inscrits en el CERA, que prevegin que durant el 

període anterior a les eleccions es trobaran a Espanya poden sol·licitar, igual que els 

espanyols residents a Espanya, que se'ls enviï la documentació electoral a una adreça a 

Espanya. Per a això han de personar-se en una oficina de correus d'Espanya on podran 

obtenir l'imprès de sol·licitud necessari aportant el seu DNI, passaport o permís de 

conduir espanyols per a identificar-se. En aquest cas l'elector remetrà el seu vot per 

correu certificat a la Mesa electoral que li correspongui i, en tot cas, abans del tercer dia 

previ al de la celebració de les eleccions. 


