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¿QUAN SERAN LES PROPERES 
ELECCIONS MUNICIPALS? 
EL  28 DE MAIG DE 2023 

 

NACIONALS  
DE LA UE 

LA RESTA DE CIUTADANS ESTRANGERS 
 NO TÉ DRET A VOT 

NO   NACIONALS  
DE LA  UE 

Actualment tenen 

dret a sufragi actiu i 

passiu les persones 

residents de 

nacionalitats de la 

UE, a les eleccions 

municipals i europees 

(Tractat de 

Maastricht-1992). 

Els nacionals no 

comunitaris amb acord de 

reciprocitat (Bolívia, Cap 

Verd, Xile, Colòmbia, 

Corea del Sud, Equador, 

Islàndia, Noruega, Nova 

Zelanda, Paraguai, Perú, i 

Trinitat i Tobago) només 

poden participar a les 

eleccions municipals. 

QUI POT VOTAR? 
ARTICLE 13. 2 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 

Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts 
a l'article 23, llevat del que, atenent criteris de 
reciprocitat, pugui establir-se per tractat o llei per al 
dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions municipals. 

L'extradició només es concedirà en compliment d'un 
tractat o de la llei, atenent el principi de reciprocitat. 

La llei establirà els termes que els ciutadans d'altres 
països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a 
Espanya. 

 

Els ciutadans tenen el dret de participar en els 
assumptes públics, directament o per mitjà de 
representants lliurement elegits en eleccions 
periòdiques per sufragi universal. 
 
La participació política no és només votar i 
presentar-se a les eleccions, però aquestes són 
eines clau en un sistema democràtic. 

 
QUIN TIPUS D'ELECCIONS HI HA A 
ESPANYA? 
Eleccions Generals, al Parlament Europeu, 
municipals i autonòmiques. 
 

Limita els drets de sufragi actiu i passiu de les persones 
estrangeres residents a les eleccions locals en virtut 
d'acords de reciprocitat amb altres estats. 
 

LES PERSONES ESTRANGERES 
RESIDENTS A ESPANYA PODEN VOTAR A 
TOTES LES CONVOCATÒRIES 
ELECTORALS? 



REQUISITS I PROCEDIMENT PER PODER VOTAR 

Actualment tenen dret a sufragi actiu i passiu les persones residents de nacionalitats de la UE (a les eleccions locals i europees). 
Podran votar a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 si estan inclosos al cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors 
d'edat el dia de la votació. 
 
Per a la inclusió al cens electoral vigent es requereix la inscripció prèvia al Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d'exercir el dret 
al sufragi actiu a les eleccions municipals a Espanya. 
L'Oficina del Cens Electoral ha remès comunicacions a les persones que no s'hagin dirigit amb ocasió d'eleccions municipals anteriors (altes a 
Padró a partir de l'1 de setembre de 2018) i no hagin manifestat la voluntat de votar a Espanya a les eleccions municipals. Aquesta 
comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita fer la manifestació de vot per internet. 
 

Les declaracions formals de manifestació de voluntat de votar a Espanya per a les eleccions municipals es poden 
fer per internet, correu postal, o personalment a l'Ajuntament de la seva residència. 
 
 Per internet: per realitzar la declaració formal per internet podeu accedir a la Seu electrònica de l'Institut Nacional 

d'Estadística per Cl@ve. Aquest accés és permanent. Si no disposeu de Cl@ve i heu rebut una comunicació postal, podeu 
accedir a la següent adreça de la Seu electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT, mitjançant la 
CTT rebuda en la comunicació postal. Aquest accés només estarà disponible des de l'1 de novembre fins al 30 de gener de 
2023. 

 Per correu postal: els ciutadans que rebin aquesta comunicació i desitgin inscriure's al cens electoral de les eleccions 
municipals podran fer-ho sense més que emplenar la declaració formal continguda en aquesta, signar-la i remetre-la a la 
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, per correu postal, que no necessita franqueig. 

 A l'Ajuntament de residència: mitjançant l'emplenament de l'imprès de declaració formal de manifestació de voluntat de 
votar a Espanya (model DFA) disponible al mateix Ajuntament. 
 

TERMINI: perquè tinguin efecte al cens electoral vigent de les eleccions municipals de 28 de maig de 2023, les inscripcions als 
padrons municipals i les declaracions formals hauran de realitzar-se no més tard del dia 30 de gener de 2023. 

NACIONALS  DE LA UE 



REQUISITS:  

Països amb Acord de reciprocitat: 
 
Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, 
Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, 
Regne Unit i Trinitat i Tobago. 
 
 
 
 

 
 Ser més gran de divuit anys el dia de la 

votació i no estar privat del dret de sufragi 
actiu. 

 Estar inscrit al Padró municipal d'habitants. 
 Estar en possessió de lautorització de 

residència a Espanya. 
 Haver residit legalment i 

ininterrompudament a Espanya el temps 
exigit en el corresponent Acord: 

- Més de 3 anys el dia de la votació per als 
nacionals de Noruega. 

- Almenys 3 anys en el moment de la sol·licitud per 
a nacionals del Regne Unit. 

- Almenys 5 anys en el moment de la sol·licitud per 
als nacionals de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, 
Corea, Equador, Islàndia, Nova Zelanda, Paraguai, 
Perú i Trinitat i Tobago. 

 
 
 

 
Per figurar a les llistes electorals, requisit 
imprescindible per poder votar, cal sol·licitar 
expressament la inscripció en el cens 
electoral. 
 
 
Termini per a la presentació de sol·licituds: de 
l'1 de desembre del 2022 al 15 de gener del 
2023. 
 
 
Les sol·licituds realitzades fora de termini, 
incloses les que es puguin fer per reclamació a 
les dades dinscripció en el cens electoral, seran 
desestimades per incomplir aquest requisit. 
 
 
 
Les sol·licituds realitzades fora de termini, 
incloses les que es puguin fer per 
reclamació a les dades dinscripció en el 
cens electoral, seran desestimades per 
incomplir aquest requisit. 

 

NO NACIONALS DE LA UE (PAÏSOS AMB ACORD) 



COM TRAMITAR LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL CENS ELECTORAL? 

NACIONALS AMB ACORDS DE RECIPROCITAT 

          Correu postal 
En els darrers dies del mes de novembre de 2022, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) remetrà una comunicació als estrangers 
residents a Espanya que reuneixin les condicions establertes a l'apartat anterior, amb les seves dades personals i de 
residència preimpresos, obtingudes de la informació del Registre Central d'Estrangers i dels Padrons municipals. Aquesta 
comunicació inclourà una clau de tramitació telemàtica (CTT). En cas que l'Oficina del Cens Electoral hagi pogut comprovar el 
compliment dels requisits exigits excepte la vigència del permís de residència, ha de remetre als interessats en les mateixes 
dates una comunicació sense CTT. En ambdós casos, els interessats poden enviar la resposta directament a la Delegació 
Provincial de l'OCE, seguint les instruccions contingudes en la comunicació, sense necessitat de franqueig. 
 
 

          Per  internet 
Per fer la sol·licitud d'inscripció per internet els interessats han d'accedir al tràmit "Manifestació de la intenció d'exercir a 
Espanya el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals pels electors del CERE (Cens d'Estrangers Residents a Espanya) 
nacionals de països amb Acords vigents que reconeixen el dret de sufragi a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023" 
de la Seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), https://sede.ine.gob.es, acreditar la vostra identitat 
mitjançant el sistema Cl@veu i marcar l'opció de sol·licitud d'inscripció. Els qui no disposin de Cl@ve i hagin rebut la 
comunicació amb CTT podran realitzar la sol·licitud accedint al sistema amb el NIE i la CTT. 
 
 

          Per l’Ajuntament 
Podran presentar la sol·licitud personalment a l'Ajuntament, identificant-se amb la targeta d'identitat d'estranger, adjuntant-
ne fotocòpia. 
Els nacionals del Regne Unit, si s'han inscrit al Padró municipal abans de l'1.1.2021, Noruega o d'Islàndia podran acreditar la 
seva identitat, a més de la Targeta d'identitat d'estranger, amb el document nacional d'identitat o el passaport de la seva país 
dorigen. 
El temps de residència legal a Espanya es pot justificar amb la Targeta d'identitat d'estranger de resident de llarga durada, si 
se'n disposa. L'Oficina del Cens Electoral comprovarà, accedint a les dades de la Direcció General de la Policia, el compliment 
del requisit del temps de residència legal establert a l'Acord corresponent. Si el ciutadà disposa de certificat dinscripció en el 
Registre dEstrangers en què figuri el temps de residència podrà adjuntar-ho també juntament amb la sol· licitud. 
 



SOM UN MILLÓ! 
1  milló de catalanes i 
catalanes? 

PROPOSTES 

» Suprimir els límits continguts 
a l'article 13.2 de la CE78, 
especialment la condició de 
reciprocitat. Desenvolupament 
legislatiu dels drets de 
participació política. 

» Model de sufragi actiu i 
passiu per temps de 
residència. Ampliació dels 
drets de participació a la ILP, 
referèndums, consultes, etc. 

» Ampliar el termini 
d'inscripció prèvia al cens 
electoral, per als nacionals 
amb acord de reciprocitat. 

»  Campañas d' informació i 

sensibilització. 

» Reduir el temps de residència de 
10 a 5 anys per a l'adquisició de 
nacionalitat i agilitzar-ne la 
tramitació. 

Més d’un milió dos 
centes cinquantamil 
persones estrangeres 
a Catalunya 

1,.035.428  tenen 
edat per votar 

41% 
nacionals  
de la UE 

51  % 
extracomunitaris  
sense acord de 
reciprocitat 
NO PODEN VOTAR 

7 milions i 
mig de 
catalanes i 
catalans 

8% 
extracomunitaris 
amb acord de 
reciprocitat 

QUIN ÉS EL TEMA  
DE DEBAT? 

 

www.associacioamic.cat 

El sistema actual  deixa fora 
a més de la meitat de 
ciutadans i ciutadanes 
residents en  aquest pais.  

1. Parlem de ciutadania plena 

2. Parlem de “Catalunya 
un sol poble” 

3. Parlem del col·lectiu 
migrant com subjecte 
polític 

4. Parlem d’inclusió social 
en totes les seves 
dimensions. 

5. Parlem d’un nou 
moviment sufragista. 
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