
 
 

PERSONES ESTRANGERES RESIDENTS A 

CATALUNYA AMB DRET A VOT 

 

Persones amb dret a vot 

Tenen dret a vot: 

 Les persones estrangeres que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, 

inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin UN ANY de residència 

continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta. 

 Les persones estrangeres que siguin nacionals de tercers Estats, inscrits en el Registre 

de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat 

de TRES ANYS immediatament anterior a la convocatòria de la consulta. 

Sol·licitud de vot 

 Aquestes persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per 

participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant una sol·licitud 

expressa (http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/VR1.pdf) a la 

Comissió de Seguiment que els hi correspongui segons el seu domicili entre els dies 1 i 

7 d’octubre. 

 Caldrà que presentin amb la sol·licitud la targeta d’identitat d’estrangers o el número 

d’identitat d’estranger, així com un document acreditatiu emès per l’Ajuntament o 

Ajuntaments que correspongui que acrediti haver estat empadronat en un municipi 

català de manera continuada durant els terminis esmentats. 

 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. 

 Per saber quina és la Comissió de Seguiment per raó del seu respectiu domicili es pot 

consultar a 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/CP2014_municipis_CdS%

20amb%20logo.pdf. 

 Es notificarà l’admissió o inadmissió de la sol·licitud quan es publiqui la llista de 

participants a partir del dia 10 d’octubre. 

 En el cas de no disposar de la documentació necessària dins del termini indicat per 

poder aportar-la amb la sol·licitud, es preveu un termini addicional per a la formulació 

d’esmenes entre els dies 10 i 13 d’octubre a través del formulari 

http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/SE1.pdf que s’haurà 

d’adreçar a la respectiva Comissió de Seguiment. El període de resolució d’esmenes 

finalitza el dia 14 d’octubre.  
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