
esquerra_ERC esquerra_ERCesquerra.catwww

Votar significa exercir la nostra 
ciutadania de manera completa i efectiva. 
Votar és decidir i comprometre’s en la defensa 
del model de ciutat i de país que volem. Esquerra 
Republicana és un partit que entén la societat 
que representa. Una societat que és oberta 
i diversa. 

A Catalunya vivim persones nascudes en més 
de 180 països diferents i que parlem més 
de 300 llengües. Els nostres pobles i ciutats 
respiren aquesta interculturalitat que enriqueix 
la nostra societat, una societat que treballa per 
construir una República de municipis plural 
i respectuosa amb totes les sensibilitats culturals. 

 Pels drets humans,
 per la democràcia,
 per la llibertat d’expressió, 
 per una justícia independent, 
 pel dret a decidir, 
 pel benestar de les famílies, 
 per la igualtat entre homes i dones, 
 per uns serveis socials de qualitat, 
 per la sobirania de la ciutadania

Exerceix el teu dret a vot. 
Exerceix el teu dret a participar 
de la democràcia.
Inscriu-t’hi. Votar és el teu dret.

Una oportunitat única 
per exercir el nostre 

dret a vot
28 de maig 2023

Eleccions municipals



Amb quins països hi ha acords 
per poder votar?
Els països inclosos en el conveni de reciprocitat, que 
permet mantenir el dret de vot, són Noruega, Regne Unit, 
Equador, Nova Zelanda, Bolívia, Colòmbia, Xile, Perú, 
Paraguai, Islàndia, Cap Verd, Trinidad i Tobago i Corea 
del Sud. Les persones originàries d’aquests països poden 
exercir el dret a vot només a les eleccions municipals.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud? 

1 desembre 2022–15 gener 2023

Com i on t’hi pots inscriure?

Si no has rebut la comunicació a casa amb les 
instruccions per inscriure-t’hi, escriu-nos a 
ciutadania@esquerra.cat i t’informarem sobre 
com ho pots fer.

T’hi pots inscriure i votar si…

1. Tens més de divuit anys el dia de la votació 
i no ets privat del dret de sufragi actiu.

2. Estàs inscrit en el padró municipal 
d’habitants.

3. Disposes de l’autorització de residència a 
l’Estat espanyol.

4. Has residit legalment a l’Estat espanyol 
durant 5 anys (3 anys en el cas de Noruega 

 i el Regne Unit).

Persones dels països 
de la Unió Europea  
La ciutadania de la Unió Europea que no tingui 
nacionalitat espanyola i que resideixi a Catalunya 
podrà votar a les eleccions municipals.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud? 

Fins el 30 de gener de 2023

Com i on t’hi pots inscriure?

Consulta-ho a l’oficina d’atenció del teu ajuntament 
o contacta amb nosaltres per correu electrònic a 
ciutadania@esquerra.cat i te n’informarem.

T’hi pots inscriure i votar si…

1. Tens més de divuit anys el dia de la votació 
 i no ets privat del dret de sufragi actiu.
2. Estàs inscrit en el padró municipal 

d’habitants.
3. Has manifestat la voluntat d’exercir  

el dret de sufragi a l’Estat espanyol en  
les eleccions municipals.

4. Disposes de nacionalitat d’un altre estat  
de la Unió Europea.

Tens dubtes? Ho veus molt complicat? 
Escriu ara un missatge electrònic a 

  ciutadania@esquerra.cat

Qui pot votar i com 
t’hi pots inscriure? 
A Esquerra Republicana ens agradaria que totes les 
persones residents a Catalunya poguessin exercir el dret 
a votar, però la Llei de l’Estat espanyol només té convenis 
de reciprocitat amb tretze països. T’apuntem tota la 
informació rellevant perquè t’hi puguis inscriure i votar.

Exerceix el teu dret 
de participació política. 

Nosaltres t’ajudem!


