ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021
OFICINA DEL CENS ELECTORAL

SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU (FULL AUXILIAR)
L’imprès que acompanya aquest full auxiliar és el model de sol·licitud que l’elector/a ha d’emplenar per demanar a la Delegació
de l’Oficina del Cens Electoral corresponent el certificat d’inscripció en el cens electoral. D’aquesta manera s’inicia el procediment
per poder emetre el vot per correu a les eleccions que tindran lloc el 14 de febrer de 2021.

Qui pot votar per correu
Poden votar per correu els electors residents a Catalunya que prevegin que en la data de la votació no seran a la localitat on
els correspon exercir el dret de vot, o que no puguin personar-se en el lloc de votació.
Els electors residents a l’estranger que es trobin temporalment a Espanya poden sol·licitar la tramesa de la documentació
per al vot per correu a un domicili d’Espanya. En la sol·licitud de vot per correu han de posar una X en l’apartat “Resident a:
ESTRANGER”.
També poden votar per correu els electors que, per malaltia o incapacitat física, no puguin presentar-se al lloc de la votació.
Una vegada feta la sol·licitud de vot per correu, en el cas que sigui acceptada, no es pot votar personalment.

Procediment per votar per correu
Sol·licitud
La persona interessada a votar per correu ha de formalitzar personalment la sol·licitud. La sol·licitud i el sobre de tramesa
s’han d’enviar a la província on figuri inscrita en el cens electoral.
Només en cas de malaltia o incapacitat que n’impedeixi la formulació personal –la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà d’un
certificat mèdic oficial–, una persona autoritzada notarialment o consularment pot fer la sol·licitud en nom de l’elector/a,
mitjançant un document que s’ha d’estendre individualment per a cada elector/a. En aquest document no es poden incloure
diversos electors ni una mateixa persona pot representar més d’un elector/a. L’elector/a té dret que aquests documents
s’estenguin de manera gratuïta.En aquests casos, la sol·licitud l’ha de signar la persona representant.
El certificat mèdic i l’autorització s’han d’incloure en el sobre de tramesa juntament amb la sol·licitud.
Lloc de presentació
La sol·licitud emplenada i signada s’ha de presentar en qualsevol oficina de Correus d’Espanya. El funcionari/ària encarregat
de rebre-la ha d’exigir a la persona interessada que presenti el document nacional d’identitat, el passaport o el permís de
conduir i ha de comprovar que la signatura coincideixi. En cap cas es pot admetre la fotocòpia d’aquests documents.
No és vàlida la tramesa per correu ordinari.
Termini per sol·licitar el vot per correu
Es pot sol·licitar a partir de la data de convocatòria i fins al desè dia anterior al de la votació (4 de febrer de 2021).
No obstant això, les persones que vulguin exercir el dret al vot per correu no han d’esperar a última hora. La sol·licitud de
vot per correu s’ha de fer al més aviat possible.
Tramesa de la documentació per al vot per correu
La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent iniciarà la tramesa de la documentació necessària per
al vot per correu a partir del dia 25 de gener i fins al dia 7 de febrer. La tramesa es farà al domicili indicat en la sol·licitud i a
nom de la persona sol·licitant.
El justificant de recepció acreditatiu d’haver rebut la documentació esmentada, l’ha de signar personalment la persona
sol·licitant després d’acreditar la seva identitat.

Termini per a la remissió del vot per correu
El vot per correu certificat s’ha de trametre no més tard del 10 de febrer de 2021.
FAVC

