
 
 

 

VOTACIÓ ANTICIPADA PER DIPÒSIT 

 

El Decret de convocatòria NO preveu el vot per correu i només permet el què anomena VOT 

ANTICIPAT PER DIPÒSIT que consisteix en el lliurament personal del vot en un sobre tancat a 

treballadors públics expressament designats dies abans de la jornada de votació presencial. 

Només poden exercir aquest vot anticipat les persones següents: 

1. Els catalans residents a l’estranger de manera permanent.  
 Podran votar només aquelles persones que estiguin inscrites al Cens Electoral 

de Residents Absents (CERA) de la seva respectiva ambaixada o consolat i 

s’hagin inscrit al Registre de catalans a l’estranger abans del dia 26 de 

setembre. 

 Aquestes persones només podran votar anticipadament per dipòsit en els 

locals ubicats a l’estranger 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/Locals_consulta_

exterior.pdf). 

 Abans, però, hauran de fer una presol·licitud entre els dies 1 i 7 d’octubre 

adreçada a la Comissió de Control (ccontrol@gencat.cat) que la tenen 

disponible a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD4.pdf. 

 Posteriorment, dita Comissió de Control notificarà l’admissió o inadmissió de 

la presol·licitud abans del dia 8 d’octubre. 

 El període de votació anticipada serà entre els dies 20 i 25 d’octubre al lloc on 

hagi indicat en la seva presol·licitud. La persona encarregada del vot per 

dipòsit, un cop hagi comprovat que aquella persona forma part de la llista de 

participants, li facilitarà un sobre de votació, una papereta, un sobre de 

dipòsit, el certificat d’inscripció en la llista de participants i la respectiva 

sol·licitud de vot anticipat (la sol·licitud del vot anticipat es formalitza en el 

moment de la votació anticipada per dipòsit).  

 Si una persona que estigui inscrit al CERA i no s’ha inscrit al Registre de 

catalans a l’estranger, lamentablement NO podrà votar el 9N ni podrà donar el 

seu vot anticipat per dipòsit. 

 Si un català resident a l’exterior, NO s’ha inscrit al CERA i, per tant, tampoc 

s’ha pogut inscriure al Registre de catalans a l’estranger, encara està a temps 

de demanar el vot anticipat per dipòsit, de la mateixa manera que un català 

que estigui a l’estranger de manera temporal. 

 Si un català que viu a fora de Catalunya però dins del territori espanyol NO 

podrà votar el 9N ni tampoc podrà donar el seu vot anticipat per dipòsit. 
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2. Les persones residents a Catalunya que estiguin a l’estranger de 

manera temporal.  

 Aquestes persones NO caldrà que estiguin inscrites al Registre de catalans a 

l’estranger ja que tenen la seva residència a Catalunya. 

 Hauran de fer una presol·licitud entre els dies 1 i 7 d’octubre adreçada a la 

Comissió de Control (ccontrol@gencat.cat) que la tenen disponible a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD5.pdf. 

 Aquesta Comissió de Control notificarà l’admissió o inadmissió de la 

presol·licitud abans del dia 8 d’octubre. 

 Només podran votar anticipadament per dipòsit en els locals ubicats a 

l’estranger 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/Locals_consulta_

exterior.pdf). 

 El període de votació anticipada serà entre els dies 20 i 25 d’octubre al lloc on 

hagi indicat. La persona encarregada del vot per dipòsit, un cop hagi 

comprovat que aquella persona forma part de la llista de participants, li 

facilitarà un sobre de votació, una papereta, un sobre de dipòsit, el certificat 

d’inscripció en la llista de participants i la respectiva sol·licitud de vot anticipat 

(la sol·licitud del vot anticipat es formalitza en el moment de la votació 

anticipada per dipòsit).  

 Recordeu que si aquesta persona resident temporalment a l’estranger 

finalment no diposita el seu vot anticipadament dins aquest termini, podrà 

votar personalment en el moment de la votació del 9N perquè no haurà 

formalitzat de fet la seva sol·licitud de vot anticipat. 

 

3. Les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat 

mèdic que li impedeixi traslladar-se als locals de consulta el dia de 

la votació presencial ordinària. 
 Hauran de fer una presol·licitud entre els dies 1 i 7 d’octubre adreçada a la 

Comissió de Seguiment que li correspongui i que la tenen disponible a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD3.pdf. 

 Aquestes persones en situació de dependència podran autoritzar en aquesta 

presol·licitud a una tercera persona per tal que els hi efectuï els tràmits en 

nom seu. 

 Caldrà que acompanyin a la presol·licitud una còpia del certificat mèdic 

d’incapacitat. 

 Hi ha set Comissions de Seguiment 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/seus_comissions

-seguiment.pdf) a on hauran d’adreçar la seva respectiva presol·licitud. 

 La comissió de Seguiment que correspongui notificarà l’admissió o inadmissió 

de la presol·licitud abans del dia 8 d’octubre. 

mailto:ccontrol@gencat.cat
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD5.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/Locals_consulta_exterior.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/Locals_consulta_exterior.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD3.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/seus_comissions-seguiment.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/seus_comissions-seguiment.pdf


 
 

 El període de recollida de la votació anticipada d’aquestes persones serà entre 

els dies 20 i 25 d’octubre al seu respectiu domicili en la data i l’hora que la 

Comissió de Seguiment determini. En aquell moment, s’haurà de lliurar el 

certificat mèdic oficial a la persona encarregada del vot anticipat per dipòsit. 

 

4. Les persones que tinguin cita hospitalària per a la setmana del 9 de 

novembre. 
 Aquestes persones NO necessiten fer cap presol·licitud prèvia. 

 Podran exercir el seu vot anticipat per dipòsit a la seu de la Comissió de 

Seguiment corresponent al municipi on es trobin inscrits 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/seus_comissions

-seguiment.pdf). 

 Per saber quina és la Comissió de Seguiment corresponent podeu consultar a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/CP2014_municipi

s_CdS%20amb%20logo.pdf. 

 En el moment de la votació anticipada haurà de portar un justificant de 

l’hospital que acrediti dita hospitalització i que haurà d’adjuntar amb la 

sol·licitud de vot anticipat 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD1.pdf). 

 

5. Les persones que hagin de treballar el 9N, ja sigui en l’organització 

de la consulta o en l’àmbit de seguretat, sanitari i d’emergències. 
 Es refereix principalment a les forces i cossos de seguretat, als bombers, 

personal de protecció civil i d’emergències i agents forestals, al personal 

sanitari i farmacèutic de guàrdia, al personal públic o privat implicat en 

l’organització de la consulta, al personal de centres penitenciaris i de justícia 

juvenil i al personal essencial per al funcionament continuat d’organismes 

d’infraestructures crítiques, com el sector elèctric, les telecomunicacions o el 

subministrament d’aigua. 

 Aquestes persones NO necessiten fer cap presol·licitud prèvia. 

 Podran exercir el seu vot anticipat per dipòsit a la seu de la Comissió de 

Seguiment corresponent al municipi on es trobin inscrits 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/seus_comissions-

seguiment.pdf). 

 Per saber quina és la Comissió de Seguiment corresponent podeu consultar a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/CP2014_municipi

s_CdS%20amb%20logo.pdf. 

 En el moment de la votació anticipada haurà de portar certificat acreditatiu de 

la seva situació i que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud de vot anticipat 

(http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD1.pdf). 
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6. Les persones internes en centres penitenciaris o en centres de 

menors de Catalunya.  

 Aquestes persones hauran de ser internes en algun dels centres penitenciaris i 

de menors que consten en la relació següent: 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/centres_penitenci

aris_de_menors.pdf. 

 Hauran de fer una presol·licitud entre els dies 1 i 7 d’octubre adreçada a la 

Comissió de Control (ccontrol@gencat.cat) que la tenen disponible a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VAD2.pdf. 

 Aquesta Comissió de Control notificarà l’admissió o inadmissió de la 

presol·licitud abans del dia 8 d’octubre. 

 El període de recollida de la votació anticipada d’aquestes persones serà entre 

els dies 20 i 25 d’octubre al seu respectiu centre en la data i l’hora que la 

Comissió de Control determini.  
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