
Soc ciutadà/ana 
europeu/a, puc votar 
a les eleccions 
municipals?
Sí, les persones 
provinents de la UE, 
no espanyoles, 
residents a Catalunya, 
poden votar si estan 
inscrites en el cens 
electoral i són majors 
d'edat.
Tens temps de demanar-ho fins 
al 30 de gener de 2023
També podran votar en aquestes eleccions les 
persones provinents de països que hagin signat 
amb Espanya un acord de reciprocitat de vot a 
eleccions municipals (Bolívia, Cap Verd, Xile, 
Colòmbia, Corea, l’Equador, Islàndia, Noruega, 
Nova Zelanda, el Paraguai, el Perú, Regne Unit i 
Trinitat i Tobago). En aquest cas, el termini per 
sol·licitar la inscripció al cens és fins al 15 de 
gener de 2023.

ELECCIONS MUNICIPALS 
DEL 28 DE MAIG DE 2023



Com formar part del 
cens electoral?
Inscriu-te al Padró 
Municipal de la teva 
població
A Girona ho pots fer:
• Per internet: a www.girona.cat/padro
• Demanant cita a l'Ajuntament de Girona: 

a l'Oficina d'Assistència en Matèria de 
Registre:
• Prioritàriament a través d'internet a 

www.girona.cat/citaprevia
• Trucant al 972 419 010, de dilluns a dijous, 

de 8 a 18 h, i divendres, de 8 a 15 h 

Manifesta que vols votar 
Tens diferents opcions per fer-ho:
• Per internet: accedint a la Seu Electrònica 

de l’Institut Nacional d’Estadística 
mitjançant Cl@ve.

• Per correu postal: l’Oficina del Cens 
Electoral ha enviat una carta a la ciutadania 
europea que no ha manifestat el dret a vot i 
a les persones provinents dels països amb 
acord de reciprocitat. Si l’heu rebut, heu 
d'emplenar la declaració formal que 
conté, signar-la i remetre-la a la Delegació 
Provincial de l'Oficina del Cens Electoral 
corresponent per correu postal (no 
necessita segell).

• Des de l'Ajuntament de Girona: demana 
cita a l'Oficina d'Assistència en Matèria 
de Registre per emplenar i presentar la 
declaració formal de manifestació de 
voluntat de vot .


