COM PODEM VOTAR ELS CATALANS RESIDENTS A L'EXTERIOR EN LES
ELECCIONS AL CONGRES DE DIPUTATS I AL SENAT
DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019.
GUIA SOBRE EL SISTEMA DE VOTACIÓ.
La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents
Absents (CERA) que s'utilitzarà en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat
convocades pel 28 d’abril de 2019. El dret de vot s’exercirà amb el següent
procediment:
CALENDARI PER A PODER PARTICIPAR EN LES ELECCIONS AL
CONGRES DE DIPUTATS I AL SENAT
EL PROPER 28 D’ABRIL DE 2019
Publicació de la convocatòria d'eleccions
 5 de març
Consulta del Cens Electoral que s’exposarà a Ambaixades i consolats
 Del 11 al 18 de març
Reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral (CERA)
 Del 11 al 18 de març
Resolució de les reclamacions per inclusió / exclusió al cens electoral
(CERA)
 Del 11 al 21 de març
Exposició de la resolució de les reclamacions als consolats (CERA)
 El 22 de març
Termini per a sol·licitar la inscripció com a temporal al registre ERTA
 Del 5 de març a l’1 d’abril
Sol·licitud prèvia del vot per correu CERA i ERTA (‘voto rogado’)
 Del 5 de març a l’1 d’abril
Tramesa de la documentació pel vot per correu CERA i ERTA des de les
Delegacions Provincials de l'Oficina el Cens Electoral als electors que ho
hagin sol·licitat
 Del 2 al 8 d’abril (si no hi han recursos d’impugnació contra llistes)
 Del 2 al 16 d’abril (si hi ha impugnacions de llistes)
Termini per a enviar el vot per correu al consolat o Ambaixada (Electors
CERA)
 Del 2 al 23 d’abril
Termini per a enviar el vot per correu a la teva mesa electoral (Electors
ERTA)
 Del 8 al 24 d’abril
Dipòsit del vot en urna a consolats o ambaixades (Electors CERA)
 Del 24 al 26 d’abril (ambdós inclosos)

