
 

COM PODEM VOTAR ELS CATALANS RESIDENTS A 
L'EXTERIOR EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT 

EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 2014.  
UNA GUIA RAPIDA SOBRE EL SISTEMA DE VOTACIO. 

Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin 
inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) poden exercir el seu dret de vot 
en les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014 independentment del 
continent on visquin. 

Els catalans residents en un altre país de la Unió Europea han tingut l’oportunitat, d’acord 
amb les normes vigents en el seu país de residència, d’inscriure’s per a votar a les 
candidatures del seu país de residència i, lògicament, només poden exercir el seu dret de 
vot una vegada i no queden afectats pel procediment descrit aquí. 

L’exercici del dret de vot es farà d'acord amb el següent procediment: 

CALENDARI PER A PODER PARTICIPAR EN LES ELECCIONS PARLAMENT 
EUROPEU DEL PROPER 25 DE MAIG DE 2014 

Publicació de la convocatòria d'eleccions 
• 31 de març 

Consulta del Cens Electoral a Ambaixades i consolats 
• Del 7 al 14 d'abril 

Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral 
• Del 7 al 14 d'abril 

Resolució de les reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral 
• Del 7 al 17 d'abril 

Exposició de la resolució de les reclamacions als consolats 
• 18 d'abril 

Sol·licitud del vot per correu 
• Del 1 al 26 d’abril 

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

• Del 29 d'abril al 5 de maig (o fins el 13 si hi han recursos d’impugnació 
contra llistes) 

Termini per a enviar el vot per correu al consolat o Ambaixada 
• Del 29 d'abril al 20 de maig 

Dipòsit del vot en urna a consolats o ambaixades 
• Del 21 al 23 de maig (ambdós inclosos) 



Abans de les eleccions 

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. 
Si no fos el cas, a l'oficina consular us donaran un formulari de sol·licitud d'inscripció al 
CERA i una fulla explicativa sobre els criteris d'inscripció.   

Entre el 7 y el 14 d’abril, 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 ho són, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació entre els 
dies 7 i 14 d'abril. 

US RECORDEM QUE EL PROCEDIMENT ELECTORAL EN VIGOR ES BASA EN EL 
DENOMINAT 'VOTO ROGADO' ES A DIR QUE L'ELECTOR HA DE SOL.LICITAR 
PREVIAMENT LES PAPERETES DE VOT A LA CORRESPONENT DELEGACIO 
PROVINCIAL DE LA JUNTA ELECTORAL I, NOMES EN SEGONA INSTANCIA, UN COP 
REBUDA LA DOCUMENTACIO ELECTORAL, POT EXERCIR EL SEU VOT. 

Votació  

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular, no més 
tard del 26 d'abril, la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del 
Cens Electoral, omplint un imprès oficial que 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. 

El podeu descarregar des de:  

http://elecciones.interior.es/documents/11435/18356/VC.1.c+Impreso+solicitud+voto+CERA
+formulario.pdf/09930ad9-d0c5-4ae0-bb3f-1a4fb27e7ebc 

Els electors hauran d'enviar la sol·licitud de vot i incloure, juntament amb l'imprès de 
sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits por autoritats espanyoles o 
be la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular, 
expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència. 

Un cop la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, 
procedirà a enviar a la direcció especificada per l'elector la documentació següent: 

• Paperetes de votació 
• Sobre de votació 
• Dos certificats idèntics d'estar inscrit en el Cens Electoral de Residents Absents i un 

sobre en el que ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent. 
• Un sobre amb la direcció de l'Oficina Consular o Secció Consular de la Missió 

Diplomàtica on l'elector està inscrit. 



Aquests documents s'enviaran al sol·licitant por correu certificat fins el 5 de maig, inclòs, si 
no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura, o fins el 13 de maig, si 
s'hagués impugnat la proclamació d'alguna candidatura. 

En aquestes eleccions al Parlament Europeu de 2014 hi ha dues vies per a poder 
exercir el vot: 

• Vot por correu adreçat a ambaixades i consolats 

Els electors que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre 
adreçat a l'Oficina Consular en la que estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i 
el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les 
autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el 
Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i 
enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió 
Diplomàtica a la que l’elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 20 de maig. 

• Vot en urna 

Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i documents 
mencionats en el punt anterior, a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin 
per inscripció o en els llocs que se’ls hi assigni per aquest procés electoral, entre el 21 i el 23 
de maig. 

• IMPORTANT: No és possible l’enviament per correu del vot a la Junta Electoral 
Provincial 

La possibilitat, vigent en eleccions anteriors a 2012, de poder enviar els sobres i documents 
directament a la corresponents Delegacions de la Junta Electoral Provincial ha estat 
suprimida. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 es van anular milers de vots 
de persones que per inèrcia d’anteriors processos electorals van enviar el seu vot a la Junta 
Electoral Provincial. Si us plau, recordeu que aquesta possibilitat ha estat suprimida. 

Electors del CERA temporalment a Espanya 

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, 
podrà sol·licitar (a l’igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de 
la convocatòria fins el dia 15 de maig (inclòs), sense que això impliqui la baixa en el CERA. 
A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de 
Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la 
seva província d’inscripció. Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el 
funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació 
electoral en la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot por 
correu certificat, no més tard del dia 21 de maig. Aquests electors no podran votar 
personalment en la mesa electoral. 

 



Els problemes del sistema de 'voto rogado' 

Un cop confirmat que sou a les llistes comença el termini en què la vostra Delegació 
Provincial de la Junta Electoral us ha d'enviar automàticament, al domicili que figuri al 
CERA, la sol·licitud de vot entre l’1 i el 26 d’abril (primera situació de risc perquè tot depèn 
de que la Junta Electoral i correus d'Espanya i del país de residència facin bé la seva feina) 
a la que haureu de respondre confirmant el vostre interès en votar.  

Un cop rebuda la documentació per a 'rogar el voto' i un cop l’heu enviat, aleshores toca 
esperar rebre una nova carta amb les paperetes (segona situació de risc perquè tot depèn 
novament de que la Junta Electoral i correus d'Espanya i del país de residència facin bé la 
seva feina). Podreu enviar el vostre vot entre el 29 d’abril i el 20 de maig si ho rebeu a 
temps. 

Afortunadament el passat dia 11 de març de 2014 el Congrés dels Diputats espanyol va 
aprovar abolir el sistema del ‘voto rogado’ i modificar la LOREG (Llei Orgànica de Règim 
Electoral General), encara que malauradament massa tard per aquestes eleccions. 

 

IMPORTANT: Inscripció al Registre Voluntari de Catalans i Catalanes Residents a 
l’Estranger 

Com sabeu està en marxa un decret de la Generalitat per crear un registre voluntari de 
catalans i catalanes residents a l'exterior amb el que es vol obtenir dades estadístiques 
sobre els catalans residents a l’exterior i, eventualment, utilitzar aquest registre com a 
alternativa al CERA en el cas que la Generalitat convoqui una Consulta no Referendària 
sobre el futur de Catalunya. Malgrat que el text pot estar subjecte a canvis per estar en 
tramitació, el que és segur és que a la Generalitat l'interessa documentar la identitat i 
nacionalitat espanyola dels sol·licitants, per una banda, i per l'altra, la residència a l'exterior 
(inscripció a consolats i ambaixades) i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.  

Referent a l'acreditació de la residència exterior i el vincle amb Catalunya, hi ha dos 
documents que reuneixen la informació que la Generalitat demanarà: el certificat 
d'inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Estranger (PERE) i el certificat 
d'inscripció al Cens d'Espanyols Residents Absents (CERA). 

Per aquest motiu, creiem d'interès que els catalans i catalanes interessats en inscriure's al 
futur Registre sàpiguen que les eleccions europees són una oportunitat per aconseguir un 
dels documents que segurament exigirà la Generalitat sense haver de patir per aconseguir-
lo.  

Per aquest motiu, us convidem a que conserveu còpia de tota la documentació oficial 
electoral que arribi als vostres domicilis (targeta d'inscripció censal o documentació 
per sol·licitar el vot) per si pot ser usada per donar-se d’alta al futur Registre i, 
sobretot, cal convidar a tothom a sol·licitar el vot des de l'exterior a les eleccions 
europees perquè, un cop sol·licitat el vot, rebrem a casa la documentació electoral 
entre la qual hi haurà un parell de certificats CERA (un dels documents vàlids per 
inscriure's al Registre).  


