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  � Nota informativa � 

Eleccions Generals 2011. 
Com tramitar el vot des de l’estranger 

El 20 de novembre se celebraran a l’Estat espanyol les eleccions a les 
Corts Generals. Els electors i electores que són residents a l’estranger, 
els qui són residents a l’estranger però es troben temporalment a 
Espanya i els electors que es troben temporalment a l’estranger han de 
seguir diferents procediments per fer efectiu el seu dret de sufragi. 

Seguidament s’exposen els tràmits i dates a tenir en compte segons el supòsit en què es trobi 
l’interessat, d’acord amb la informació disponible al web del Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació. 

1. Residents a l’estranger 

Els residents a l’estranger que vulguin exercir el dret de sufragi han de figurar inscrits al cens 
d’electors espanyols residents absents que viuen a l’estranger (CERA) d’aquestes eleccions 
(tancat a 1 de juliol de 2011). Aquest cens inclou les inscripcions dels qui tinguin la majoria 
d’edat el dia de la votació i no té en compte els canvis de circumscripció electoral produïts al 
CERA en els dotze mesos anteriors a la data de la convocatòria. 

Els llistats del CERA per aquestes eleccions podran ser consultats en les corresponents 
oficines consulars, entre els dies 3 i 10 d’octubre (ambdós inclosos). En aquest termini, 
qualsevol persona podrà formular reclamació contra la seva exclusió o inclusió en el cens, 
així com actualitzar les seves dades, bé perquè no siguin correctes les que apareixen en les 
llistes, bé perquè hagin canviat, incorporant-se al cens les reclamacions estimades. 

L’elector/a del CERA que vulgui exercir el dret de sufragi, també el qui formuli reclamació 
d’alta/modificació al CERA en el termini esmentat anteriorment, haurà de demanar la 
documentació per votar a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, 
mitjançant imprès oficial, no més tard del dia 22 d’octubre. L’imprès de sol·licitud 
s’acompanyarà d’una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits per les autoritats 
espanyoles o, si no, de la certificació de nacionalitat o d’inscripció al Registre de Matrícula 
Consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència (la seva expedició és 
gratuïta). També es podrà recollir a les oficines consulars o descarregar del web del Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació. 

Rebuda la sol·licitud, la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral 
remetrà a l’adreça del domicili d’inscripció de l’elector la documentació necessària per a què 
pugui votar. Un cop hagi rebut la documentació, l’elector/a podrà exercir el seu dret de 
sufragi, triant una de les següents opcions:  
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a) Dipositar personalment el vot en urna a l’Oficina Consular o Secció Consular de 
l’Ambaixada en què estigui inscrit entre els dies 16 i 18 de novembre, ambdós 
inclosos. 

En el moment de dipositar el seu vot en urna, l’elector acreditarà la seva identitat 
davant el funcionari consular mitjançant el passaport o el DNI o la certificació de 
nacionalitat o d’inscripció al Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat 
d’Espanya al país de residència. L’elector lliurarà al funcionari consular un certificat 
d’inscripció al cens. Posteriorment, una vegada que el funcionari consular hagi 
estampat el segell de l’Oficina Consular i la data del dipòsit al sobre dirigit a la 
corresponent Junta Electoral Provincial, l’elector l’introduirà a l’urna. 

b) Enviar el seu vot per correu certificat a l’Oficina Consular de Carrera o Secció 
Consular de la Missió Diplomàtica en què l’elector estigui inscrit, no més tard del dia 
15 de novembre. 

En aquest cas, l’elector, tot seguint les indicacions contingudes al full informatiu, 
inclourà al sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial la corresponent documentació. 
Un cop l’hagi tancat, escriurà el seu nom, cognoms i adreça al remitent. 
Posteriorment, haurà d’introduir aquest sobre juntament amb un certificat d’inscripció 
al cens al sobre dirigit a l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió 
Diplomàtica en què estigui inscrit, a on el remetrà per correu certificat no més tard del 
dia 15 de novembre. En aquest sobre també ha d’escriure el seu nom, cognoms i 
direcció al remitent. Per la validesa d’aquests vots, serà indispensable que consti 
clarament en el sobre esmentat un mata-segells o una altra inscripció oficial amb la 
data de l’enviament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Residents a l’estranger (CERA) que es trobin temporalment a l’Estat espanyol 

Si algun elector/a del CERA es trobés temporalment a l’Estat espanyol durant aquest procés 
electoral, podrà demanar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir 
de la data de la convocatòria fins al dia 10 de novembre (inclòs), sense que això suposi la 
seva baixa del CERA. Per a això, haurà d’emplenar una sol·licitud disponible a qualsevol 
oficina del Servei de Correus i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l’Oficina del 
Cens Electoral. L’elector/a haurà de signar la sol·licitud i comprovar que l’encarregat de 
Correus posa la data i el segell corresponent. Rebuda la documentació electoral a l’adreça 
d’Espanya que hagi assenyalat a la sol·licitud, l’elector/a enviarà el seu vot per correu 
certificat, no més tard del dia 16 de novembre. Aquests electors no podran votar 
personalment a la mesa electoral. 

 
Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral a Catalunya 
- Barcelona. Via Laietana, 8. Entresòl. 08003.  Telèfon: 0034.93.295.97.95 
- Girona. Cap de Creus, 4-6. 17005.   Telèfon: 0034.972.20.00.99 
- Lleida. Bonaire, 47-49. 25004. Telèfon: 0034.973.23.82.24 
- Tarragona. Pare Agustí Altisent, 1. 43005 Telèfon: 0034.977.24.80.85 
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3. Electors/es que es trobin temporalment a l’estranger 

Els electors residents a l’Estat (electors del CER, cens d’electors espanyols residents a 
Espanya) que es trobin temporalment a l’estranger un cop efectuada la convocatòria 
electoral, i prevegin romandre en aquesta situació fins al dia de la votació, podran votar des 
de l’exterior.  

Per això, llevat que ja ho estiguessin, s’han d’inscriure com a no residents al Registre de 
Matrícula Consular (és molt important que l’interessat/da s’asseguri que ha estat inscrit com a 
no resident ja que, en cas contrari, perdria el seu empadronament al municipi de procedència) 
i demanar la documentació de vot a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral 
corresponent al cens en què es trobin inscrits, no més tard del 22 d’octubre. L’esmentada 
sol·licitud podrà recollir-se a les Oficines Consulars o descarregar-se del web del Ministeri 
d’Assumptes Exteriors. 

La sol·licitud emplenada s’ha de lliurar personalment a l’Oficina Consular on s’estigui inscrit. 
L’Oficina Consular l’ha de remetre immediatament a la Delegació Provincial de l’Oficina del 
Cens Electoral que correspongui, la qual enviarà a l’elector/a, al domicili a l’estranger indicat 
en aquella sol·licitud, la documentació necessària per a què pugui votar.  

Rebuda la documentació, l’elector/a haurà d’enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu 
certificat, no més tard del 16 de novembre. 

 

També es pot trobar informació sobre aquests procediments al web del Ministeri de l’Interior. 


