I tu,
pots
votar?

Les properes eleccions municipals se
celebraran el 22 de maig de 2011.
Els ciutadans i ciutadanes podran votar els
regidors i les regidores que després triaran
l’alcalde o l’alcaldessa del municipi.

Organitza

Col·labora

Poden votar a les eleccions municipals, a més
dels ciutadans espanyols, ho siguin d’origen
o nacionalitzats:
Els nacionals de Colòmbia, Xile, Equador,
Noruega, Paraguai, Perú i Nova Zelanda,
en virtut dels acords bilaterals que reconeixen
aquest dret.
Els ciutadans nacionals d’altres estats de la UE.
QUINS SÓN ELS REQUISITS PER PODER
VOTAR?
Els nacionals de Colòmbia, Xile, Equador,
Paraguai, Perú i Nova Zelanda
1. Ser major de 18 anys i no estar privat del dret
del sufragi actiu.
2. Estar inscrit al Padró Municipal d’habitants.
3. Comptar amb una autorització
de residència a Espanya.
4. Haver residit legalment i ininterrompudament
a Espanya durant els darrers 5 anys.
Els nacionals de Noruega
Els mateixos requisits que els anteriors amb la
diferència que el temps previ de residència legal
i ininterrompuda a Espanya és de 3 anys.
Els nacionals de la UE
1. Ser major de 18 anys i no estar privat del dret
del sufragi actiu.
2. Estar inscrits al Padró Municipal d’habitants.
3. Haver manifestat prèviament la voluntat
d’exercir aquest dret.

QUÈ S’HA DE FER PER PODER VOTAR?
Els nacionals de Colòmbia, Xile, Equador,
Noruega, Paraguai, Perú i Nova Zelanda han
de constar com a inscrits al cens electoral
Durant el mes de novembre de 2010 l’Oficina del
Cens enviarà una comunicació a tots els ciutadans
que compleixin les condicions per poder votar.
Hauràs de comprovar les teves dades i confirmar
la teva inscripció al Cens del teu Ajuntament en el
termini de l’1 de desembre de 2010 al 15 de gener
de 2011. Si no reps aquesta comunicació abans
del 15 de desembre, hauràs d’adreçar-te al teu
Ajuntament per informar-te i inscriure’t. Recorda
que la inscripció és indispensable per poder votar,
i a més l’has de demanar tu. Aproximadament un
mes abans de les eleccions rebràs al teu domicili
la targeta censal amb les teves dades i les del lloc
on has d’anar a votar.
Anar el dia 22 de maig de 2011 al col·legi
electoral indicat a la targeta censal i exercir
el teu dret a vot
Els nacionals de la UE
Has de manifestar la teva voluntat de votar,
si no has votat abans a Espanya. L’Oficina del
Cens Electoral ha enviat a tots els nacionals
comunitaris una comunicació que hauràs d’omplir
i remetre a la Delegació Provincial de l’Oficina del
Cens Electoral. Si no reps aquesta comunicació
abans del 15 de desembre, hauràs d’adreçar-te al
teu Ajuntament per informar-te o trucar al 901 101
900. Recorda que si no manifestes la voluntat de
votar, no ho podràs fer. Aproximadament un mes
abans de les eleccions rebràs al teu domicili la
targeta censal amb les teves dades i les del lloc on
has d’anar a votar.
Anar el dia 22 de maig de 2011 al col·legi
electoral indicat a la targeta censal i exercir
el teu dret a vot.

Si tens qualsevol dubte o vols més
informació, adreça’t al teu ajuntament!
No esperis a última hora, volem
votar amb tu!

Disseny: proyectosolidus.org

QUI POT VOTAR A LES ELECCIONS
MUNICIPALS?

