ELECCIONS ABRIL 2019
- OFICINA DEL CENS ELECTORAL SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU – FULL AUXILIAR
L'imprés que s'adjunta a aquest full auxiliar és el model de sol·licitud que cada elector o electora ha d'emplenar per a
recaptar, de la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral que corresponga, el certificat d'inscripció en el cens
electoral i posar en marxa d'aquesta manera el procediment per a poder emetre el seu vot per correu en les eleccions que
tindran lloc el pròxim dia 28 d’abril.
Q U I PO T VO T A R P E R CO RR E U?
Poden votar per correu els electors i electores que prevegen que en la data de la votació no es trobaran a la localitat on
els correspon exercir el seu dret al vot.
Els electors i electores residents a l'estranger que es troben temporalment a Espanya, poden sol·licitar l'enviament de la
documentació per al vot per correu a un domicili a Espanya; per a fer-ho han d'emplenar la sol·licitud de vot per correu
anotant una “x” en l'apartat “Resident a l'estranger”.
També poden votar per correu els electors i electores que, per malaltia o incapacitat física, no poden personar-se en el
lloc de la votació.

Una vegada realitzada la sol·licitud del vot per correu, si és acceptada, no podreu votar personalment.
P RO C ED IM E NT P E R A VO T AR P ER CO RR EU :
A . SO L· LI CIT U D
La sol·licitud l'han de formular personalment les persones interessades.
La sol·licitud i el sobre de remissió han d'adreçar-se a la província en què figureu inscrit o inscrita en el cens electoral.
En cas de malaltia o incapacitat (la qual ha d'acreditar-se per mitjà d'un certificat mèdic oficial), la sol·licitud pot ser
efectuada en nom de l'elector o de l'electora per una persona autoritzada notarialment o consularment, mitjançant un
document que s'ha d'estendre individualment per a cada elector o electora i en el qual no s'hi poden incloure diversos
electors o electores, ni una mateixa persona pot representar més d'un elector o electora (aquests documents han de ser
estesos de forma gratuïta). En aquests casos la sol·licitud ha de ser signada per la persona representant.
El certificat mèdic i l'autorització han d'incloure's en el sobre de tramesa juntament amb la sol·licitud.
B . L LO C D E PR E S E N T ACIÓ
La sol·licitud, emplenada i signada, ha de ser presentada en qualsevol oficina de Correus d'Espanya. L'empleat o
empleada a càrrec de rebre-la ha de demanar a la persona interessada l'exhibició del seu document d'identitat i ha de
comprovar la coincidència de la signatura. En cap cas se'n pot admetre una fotocòpia.
No és vàlid l'enviament per correu ordinari.
C. T E RM IN I P E R A S O L· LI CIT A R E L VO T P ER C O R R EU
Es pot sol·licitar a partir de la data de convocatòria i fins al desé dia anterior al de la votació (18 d’abril).
No obstant això, si penseu exercir el dret de vot per correu, no espereu a última hora. Formuleu la sol·licitud tan
prompte com siga possible.
D. EN V I A ME NT D E L A DO CU M ENT A CI Ó P ER A L VO T P ER CO R RE U
La delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent ha de fer els enviaments de la documentació
necessària per al vot per correu a partir del dia 8 d’abril. L'enviament es farà al domicili que heu indicat en la sol·licitud i
anirà al vostre nom.
L'avís de rebut acreditatiu de la recepció de la documentació ha de ser signat personalment per la persona interessada,
una vegada acreditada la seua identitat.

E . T ER MI NI P ER A L A T R A M E S A D EL VO T P E R CO RR EU
El vot ha de remetre's per correu certificat no més tard del dia 24 d’abril.
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