
T’EXPLIQUEM COM ET POTS INSCRIURE AL CENS PER 
A PODER VOTAR A LES ELECCIONS MUNICIPALS

• REQUISITS: Ciutadans de la UE residents a Espanya, que compleixen els 
requisits per exercir el dret de sufragi actiu i manifesten la voluntat de vot.

• TERMINI: fins 30/01/2023

• Com presentar la intenció de vot:

1. Seguint les indicacions del correu postal que haureu rebut, remetent la 
intenció de vot per correu postal, sense franqueig.

2. Anant al següent enllaç: 
https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion, 
amb certificat digital i tenint el NIE reconegut per OCE.

3. Anant a les oficines de l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana), 
on el personal d’atenció de l’Ajuntament us ajudarà en tots els passos.

4. Podeu consultar en qualsevol moment si esteu inscrits en el cens 
electoral i per quin tipus d’eleccions heu manifestat la intenció de votar, 
adreçant-vos a:

• Als ajuntaments de residència

• A la Delegació provincial de l’INE

• Si es compta amb un sistema d’identitat reconeguda com la Cl@ve, a 
través de la Seu electrònica de l’INE a l’adreça: 
https://sede.ine.gob.es/censo_electoral

1. PERSONES NACIONALS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA 
(UE)



Podran sol·licitar la inscripció al cens electoral els països amb acords de 
reciprocitat de vot en vigor: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, 
Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Regne Unit, Irlanda del 
Nord, Perú, Trinitat i Tobago.

• REQUISITS: 

a. Major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.

b. Estar inscrit en el Padró municipal d’habitants.

c. Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.

d. Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent 
Acord (5 anys en el moment de la sol·licitud, 3 anys el dia de la 
votació per als nacionals de Noruega, Regne Unit i Irlanda del Nord).

• TERMINI: 1 de desembre de 2022 al 15 de gener de 2023

• Com presentar la intenció de vot:

1. Seguint les indicacions del correu postal que haureu rebut, remetent 
la intenció de vot per correu postal, sense franqueig.

2. Accedir al tràmit: "Solicitud de inscripción" a través de la Seu 
Electrònica de l’INE (https:/ /sede.ine.gob.es), amb certificat digital o 
amb NIE i clau d’accés.

3. Anant a les oficines de l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció 
Ciutadana), on el personal d’atenció de l’Ajuntament us ajudarà en 
tots els passos.

Per qualsevol dubte ens pots escriure a gestions-omac@paeria.cat 

o trucant al 973 700 300 (opció 3) o bé acudir a les oficines de l’OMAC 
(Rambla Ferran, 72)

2. PERSONES NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORDS DE 
RECIPROCITAT PER LES ELECCIONS MUNICIPALS:


