
din mai 2023
Municipale

Alegerile

Locuiți în străinătate și doriți să votați?



Informații suplimentare:

La primăria dvs. 
900 111 656 / siac@svh.cat

La 012 serviciul imigrației 
012 / Gencat.cat

La Biroul Listelor Electorale 
900 343 232

Important!
• Pentru a putea vota, este esențială 

înscrierea dvs. pe listele electorale.
• Termenele de garantare a dreptu-

lui de vot se încheie în data de 30 
ianuarie (pentru cetățenii UE) și în 
data de 15 ianuarie (pentru cetățenii 
celorlalte țări).

Cerințe pentru a putea participa la alegeri:
Dacă sunteți cetățean al Uniunii Europene 

• Aveți vârsta de 18 ani sau mai mult în ziua alegerilor.
• Sunteți înscris(ă) în registrul municipal de evidență a populației (padrón mu-

nicipal de habitantes).
• Dacă nu ați mai participat anterior la procese electorale, aveți la dispoziție 

termenul maxim de până la 30 ianuarie 2023 pentru a vă manifesta voința 
de a vota. Declarația formală privind intenția de a vota poate fi completată 
personal în primăria dvs., accesând pagina de internet https://sede.ine.gob.es 
sau prin poștă 

Dacă sunteți cetățean al țărilor: Bolivia, Capul Verde, Columbia, Ecuador, Islan-
da, Norvegia, Noua Zeelandă, Paraguay, Peru, Regatul Unit și Irlanda de Nord, 
Republica Coreea, Trinidad și Tobago sau Chile

• Aveți vârsta de 18 ani sau mai mult în ziua alegerilor.

• Sunteți înscris(ă) în registrul municipal de evidență a populației (padrón mu-
nicipal de habitantes).

• Dețineți autorizația de reședință în Statul spaniol.

• Ați locuit cu forme legale pe teritoriul spaniol în perioada de timp cerută în 
cadrul acordului corespunzător: timp de 3 ani fără întrerupere în cazul Norve-
giei, Regatului Unit și Irlandei de Nord, și timp de 5 ani fără întrerupere pen-
tru restul țărilor. Doar în cazul în care nu poate fi scăzut timpul de reședință 
legală solicitat în cartea de identitate din străinătate, va trebui să solicitați un 
certificat de reședință la secția de Poliție Națională.

• Deși ați participat anterior la procesele electorale, trebuie să solicitați înscrie-
rea dvs. pe listele electorale, lucru pe care îl puteți face personal în primăria 
dvs., accesând pagina de internet https://sede.ine.gob.es sau prin poștă, 
începând cu data de 1 decembrie 2022 până la data de 15 ianuarie 2023 .

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259942990670&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=en_GB
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735090612&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=en_GB
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