
   
 

Informació processos electorals 

 

Si el dia de les eleccions no es pot exercir el dret a vot davant la mesa que et correspon, la 

legislació permet exercir aquest vot per correu. Aquesta nota es formalitza per evitar possibles 

errors que ocasionin que el vot exercit per correu esdevingui nul el dia dels comicis 

Des del dia de la convocatòria (2 d’abril) fins al desè dia anterior a les eleccions (16 de maig) 

s’ha de sol·licitar un certificat d’inscripció al cens, que es formalitzarà a qualsevol oficina de 

Correus. 

Aquesta sol·licitud s’ha de fer de forma personalíssima davant un funcionari de Correus 

exhibint el document d’identitat. Tanmateix la Junta Electoral Central ha estipulat que també es 

pot demostrar la identitat mitjançat passaport o carnet de conduir encara que estiguin caducats 

(AC 18 de juny de 1986). 

En el cas de que degut a malaltia o incapacitat no es pugui realitzar la sol·licitud de forma 

personal, es podrà realitzar per un tercer, apoderat per notari o secretari d’ajuntament i amb un 

certificat mèdic i gratuït que exposi la incapacitat de poder assistir a realitzar la sol·licitud de 

forma personal. 

A partir de la sol·licitud realitzada Correus remetrà en el termini de tres dies tota la 

documentació presentada a la Oficina del Cens Electoral corresponent. 

Rebuda la documentació l’Oficina del Cens Electoral realitzarà l’anotació corresponent per tal 

de que l’elector el dia de votació no realitzi el vot personalment.  

És important tenir present que un cop sol·licitem el vot per correu ja no podrem votar de 

forma presencial a la mesa electoral (AC 8 de juny de 1991). 

L’Oficina del cens Electoral remetrà per correu certificat a l’elector, a partir del trenta-quatrè dia 

posterior a la convocatòria (6 de maig)  i abans del sisè dia anterior a les eleccions (20 de 

maig) al domicili establert per l’elector durant la petició o per defecte, a la direcció establerta al 

cens. Aquest correu haurà de ser recepcionat per el mateix sol·licitant o, en el cas de que no 

pugui rebre la carta personalment dirigir-se a la oficina de Correus a recollir la documentació. 

  



   
 

Informació processos electorals 

 

Aquest correu certificat estarà compost de: 

1. Paperetes de votació. 

2. Sobres electorals.  

3. Certificat conforme s’ha sol·licitat el vot per correu. 

4. Sobre on figurarà la direcció de la mesa on correspon votar. 

5. Fulla d’instruccions. 

Per a formalitzar el vot correctament introduirem la llista electoral [1] que hàgim escollit en el 

sobre de votació [2] i el tancarem. Aquest procediments farà tant per les municipals com per les 

europees, cada llista electoral al seu sobre corresponent. Un cop tinguem els dos sobres 

tancats els introduirem al sobre on figura la direcció de la mesa [4] conjuntament amb el 

certificat de sol·licitud de vot per correu.[3], i el remetrem per correu certificat (lliure de 

franqueig). 

Aquest vot haurà de ser tramès no mes tard del tercer dia anterior a les eleccions (22 de 

maig) 

Aquests sobres seran custodiats per les oficines de Correus fins el dia de les eleccions quan 

seran tramesos a les meses corresponents per a la seva introducció. 

Dates Eleccions Generals 

- Dia de la convocatòria: 5 de març 

- Finalització sol·licitud de vot per correu: 18 d’abril 

- Inici remissió correu certificat: 8 d’abril 

- Finalització remissió correu certificat: 22 d’abril 

- Finalització termini tramesa del vot per correu: 24 d’abril 

Dates Eleccions Municipals i al Parlament Europeu 

- Dia de la convocatòria: 2 d’abril 

- Finalització sol·licitud de vot per correu: 16 de maig 

- Inici remissió correu certificat: 6 de maig 

- Finalització remissió correu certificat: 20 de maig 

- Finalització termini tramesa del vot per correu: 22 de maig 
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