ELECCIONS A LES CORTS GENERALS
(Congrés dels Diputats i Senat)
9 de març de 2008
NORMES DEL VOT PER CORREU i VOT PELS INVIDENTS

Procediment a seguir en el cas d’electors absents del seu municipi de
residència el dia de les eleccions, sense sortir de l’Estat Espanyol.
1.
Demanar a qualsevol oficina de correus la documentació per poder
sol·licitar el “VOT PER CORREU”. La pot demanar qualsevol persona, no cal
que sigui l’elector, a partir del dia 16 de gener fins el dia 28 de febrer de
2008.
Aquesta documentació consta de:
- Full de sol·licitud de certificació en el Cens Electoral.
- Justificant de certificat (Imprès ordinari de correus per emetre qualsevol
tipus de certificat)
- Sobre dirigit a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral (el
destinatari ja hi és imprès).
- Full explicatiu.

2.
Omplir les dades en el full de sol·licitud de certificació en el Cens
Electoral, tenint present que cal indicar ben clarament l’adreça de lloc del
territori de l’Estat Espanyol on a l’elector l’interessa rebre la
documentació per votar, la qual entre el dia 18 de febrer i el 2 de març de
2008 li serà tramesa per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens
Electoral.
3. Anotar en el sobre dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens
Electoral, la província de la qual es tracti. (Recordar posar les dades del
remitent a l’anvers del mateix sobre).
4. Omplir el justificant de certificat de correus.
5. Una vegada s’hagin omplert degudament les dades en el full de sol·licitud
de certificació d’inscripció en el Cens Electoral, l’ha de signar la persona
que ha de votar, la qual ho ha de lliurar personalment a qualsevol oficina de
correus, anant proveït del DNI o del Passaport o del carnet de conduir
originals (no fotocòpia). Cal tenir present que la signatura d’aquest full de
sol·licitud ha de coincidir amb la que figura en el document acreditatiu que
s’utilitzi.
6. L’empleat de l’oficina de correus, comprovarà les dades amb el document
acreditatiu que s’acompanyi, després donarà a l’interessat l’original del full de
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sol·licitud, demanant-li que el col·loqui dins el sobre i que el tanqui; a
continuació li lliurarà còpia del full de sol·licitud i còpia de l’imprès de
certificat.
El termini per a certificar aquest document comença el dia següent a la
publicació i entrada en vigor del Decret de convocatòria de les eleccions, és a
dir el 16 de gener i finalitza el dia 28 de febrer de 2008. El servei de tràmit
d’aquest certificat és de caràcter gratuït.
7.
A partir del 18 de febrer i fins el 2 de març de 2008, la Delegació
Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, enviarà per correu certificat i al
domicili que s’haurà indicat en el full de sol·licitud (tramés com a primer pas
d’aquest procés), tota la documentació necessària per exercir el vot per
correu, consistent en:
·
Paperetes dels partits i sobre electoral
·
Certificació d’inscripció en el Cens Electoral
·
Sobre en el qual hi figurarà l’adreça de la Mesa del Col·legi
Electoral on correspongui votar
·
Full explicatiu d’instruccions.
El justificant de recepció de la documentació esmentada l’ha de signar
personalment la persona sol·licitant quan la rebi, i ho ha d’acreditar amb el
DNI original, que en el cas de no ser-hi, se li comunicarà que s’haurà de
presentar personalment a l’oficina de correus corresponent, per tal de retirar
la documentació, prèvia acreditació.
8.
L’elector, una vegada hagi rebut la documentació per votar per correu
ha d’introduir la papereta escollida, dintre del sobre de votació corresponent i
tancar-lo. Aquest sobre amb el vot, juntament amb el certificat d’inscripció en
el Cens Electoral, s’han d’introduir en un altre sobre que es rebrà
conjuntament, el qual ja portarà impresa l’adreça de la Mesa del col·legi
electoral de l’elector; fet això, s’ha de procedir a la seva certificació a
qualsevol oficina de correus.
El certificat d’aquest sobre que conté el sobre amb el vot i la certificació
d’inscripció en el Cens, no és necessari fer-la personalment, ja que aquest
tràmit pot ser realitzat per qualsevol persona. El termini per certificar el vot és
fins el dia 5 de març de 2008 inclòs.
El servei de certificar aquest document és gratuït i no necessita segells.
Si per error s’ha tramès el sobre per correu ordinari, aquest serà retornat per
tal que es torni a trametre per correu certificat i urgent.
S’ha de tenir present que els electors que hagin sol·licitat el vot per correu,
encara que no hagin rebut la documentació interessada, no podran votar
personalment davant la Mesa Electoral.
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Procediment que cal seguir en cas de persones amb problemes de
mobilitat física:
1.
En cas de malaltia o impediment motivat per immobilitat física s’ha
d’acreditar mitjançant una Certificació Mèdica Oficial gratuïta o en un imprès
ordinari. La sol·licitud per poder emetre el vot per correu, en aquest casos,
podrà fer-la en nom de l’elector, una persona autoritzada notarialment o
consularment. S’ha de tenir en compte que només queda autoritzada una
persona per cada elector que es trobi en aquest cas, és a dir, en cas que
sigui un matrimoni (dues persones) qui hagi de votar, caldrà que dues
persones diferents siguin degudament autoritzades per Notari.
Per tant; és necessari:
a) Que un metge certifiqui la malaltia expedint el corresponent document.
b) Que un Notari visiti al malalt perquè aquest anomeni el seu
representant lliurant-li la certificació del metge i la incorpori al poder
notarial.
c) Obtenir el poder notarial –gratuït- per tal que el representant pugui
actuar amb ell.
1. De la mateixa manera que en el cas d’absència, s’ha de demanar a
qualsevol oficina de correus la documentació per poder sol·licitar el
“VOT PER CORREU”. La pot demanar qualsevol persona, no cal que
sigui el representant de l’elector, a partir del dia 16 de gener fins el
dia 28 de febrer de 2008.
2. Una vegada s’hagin omplert degudament les dades en el full de
sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral, l’ha de
signar la persona designada com a representant, la qual ho ha de
lliurar personalment a qualsevol oficina de correus, anant proveït del
DNI o del Passaport o del carnet de conduir originals (no fotocòpia) i
del Poder Notarial, que és el document que dóna fe de la
representació atorgada. L’empleat de correus exigirà l’exhibició
d’aquests documents per tal de comprovar que la signatura del full de
sol·licitud coincideix amb la signatura de la persona autoritzada
notarialment.
El termini per a certificar aquest document comença el dia següent a la
publicació i entrada en vigor del Decret de convocatòria de les
eleccions, és a dir el 16 de gener fins el dia 28 de febrer de 2008. El
servei de tràmit d’aquest certificat és de caràcter gratuït.
3. A partir del 18 de febrer i fins el 2 de març de 2008, la Delegació
Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, enviarà per correu certificat, i
al domicili que s’haurà indicat en el full de sol·licitud, que en aquests
casos serà el de la persona autoritzada, tota la documentació
necessària per exercir el dret de vot per correu, consistent en:
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·
·

·

Paperetes dels partits i sobre electoral
Certificat d’inscripció en el Cens Electoral
Sobre en el qual hi figurarà l’adreça de la Mesa del Col·legi Electoral
on correspongui votar
Full explicatiu d’instruccions.

El justificant de recepció de la documentació esmentada l’ha de signar
personalment la persona representant, i ho ha d’acreditar mitjançant
l’exhibició del DNI original. En cas de què en el moment del lliurament de
la documentació per votar per correu, el representant de l’elector estigui
absent de l’adreça indicada, se li comunicarà l’oficina de correus on,
prèvia acreditació, podrà retirar personalment aquesta documentació.
4. L’elector – ara el seu representant - una vegada hagi rebut la
documentació per votar per correu ha d’introduir la papereta de
escollida, dintre del sobre de votació corresponent i tancar-lo. Aquest
sobre amb el vot, juntament amb el certificat d’inscripció en el Cens,
s’han d’introduir en un altre sobre que es rebrà conjuntament, el qual ja
portarà impresa l’adreça de la Mesa del col·legi electoral de l’elector;
fet això, s’ha de procedir a la seva certificació a qualsevol oficina de
correus.
El tràmit de certificar aquest sobre pot ser realitzat per qualsevol
persona, sigui o no el representant.
El termini per certificar el vot és fins el dia 5 de març de 2008.
El servei de certificat d’aquest document és gratuït, per tant no
necessita segells.

Procediment que cal seguir per electors residents absents (CERA)

1. A partir del 16 de gener i fins el dia 18 de febrer de 2008, els
residents absents que viuen a l’estranger inscrits en el CERA rebran
d’ofici i per correu certificat de les Delegacions Provincials de l’Oficina
del Cens Electoral en el domicili que consti en el cens, la
documentació necessària perquè puguin exercir el seu dret de vot. La
documentació serà la següent:
•
•
•
•
•

Certificació d’inscripció en el Cens de Residents Absents.
Les paperetes dels Partits o Coalicions que es presenten a
les eleccions.
El sobre de votació
Un sobre on hi figura la direcció de la Junta Electoral
Provincial
Full explicatiu d’instruccions.
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2. Un cop rebuda aquesta documentació, els electors poden exercir el
seu dret de vot de dues formes.
- La primera, enviant per correu certificat el sobre dirigit a la Junta
Electoral Provincial, no més tard del dia anterior a la votació, és a
dir fins el 8 de març de 2008 (inclòs), en el qual s’haurà d’introduir
la papereta de escollida introduïda dins el sobre de votació i el
certificat d’inscripció en el Cens de Residents Absents.
Recomanem, però, no esperar al dia 7 de març per a certificar el
vot, i fer-ho amb una antelació mínima de 4 ó 5 dies al dia de les
eleccions, als efectes d’assegurar que el vostre vot arriba a temps
a la Junta Electoral Provincial.
- La segona, lliurant personalment la mateixa documentació a
l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió
Diplomàtica on estigui inscrit l’elector. Aquest lliurament s’ha de fer
no més tard del setè dia anterior a la votació, és a dir fins el 2 de
març de 2008.

Procediment que cal seguir en cas d’electors inscrits en el CERA que
ocasionalment estiguin a l’Estat Espanyol durant el període electoral:

Els electors membres del CERA que ocasionalment es trobin a l’Estat
Espanyol durant el període electoral, podran exercir el seu dret de vot
mitjançant el procediment ordinari previst pel vot per correu. A aquest efecte
hauran de fer constar en el full de sol·licitud, que són membres del CERA, i
indicar l’adreça en l’Estat Espanyol on els interessa que se’ls faci arribar la
documentació pertinent.

Procediment que cal seguir pel ciutadans espanyols que es trobin
temporalment a l’estranger el dia de les eleccions
En virtut del que estableix el Reial Decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel
qual es regula un procediment de votació pels ciutadans espanyols que es
troben temporalment a l’estranger, podran acollir-se al procediment de
votació aquells residents a l’Estat espanyol que una vegada efectuada la
convocatòria del procés electoral es trobin fora del territori i que prevegin
romandre en aquesta situació fins el dia de la votació, i a més que aquelles
persones estiguin inscrites al Registre de Matrícula Consular com a no
residents.
Els ciutadans que ho desitgin han de sol·licitar la documentació pertinent per
exercir el vot des de l’estranger a les corresponents Oficines Consulars de
Carrera o Seccions Consulars d’Ambaixada o bé descarregar-la
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telemàticament a la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors i
Cooperació (www.mae.es). Aquesta sol·licitud es podrà fer com a màxim fins
el dia 9 de febrer de 2008.
Aquesta sol·licitud complimentada haurà de lliurar-se personalment a
l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d’Ambaixada, prèvia
identificació de l’elector mitjançant l’exhibició del Document d’Identitat o del
Passaport. El funcionari consular haurà de comprovar la seva inscripció en el
Registre de Matrícula Consular com a no resident i la coincidència de la
signatura.
Tot seguit, l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de l’ambaixada
remetrà la sol·licitud, de forma immediata, a la Delegació Provincial de
l’Oficina del Cens Electoral corresponent. Una vegada rebuda aquesta
sol·licitud, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral enviarà a
l’interessat, a l’adreça de l’estranger que aquest ha indicat a la sol·licitud,
mitjançant correu certificat i no més tard del dia 18 de febrer de 2008, la
següent documentació:
-

El Certificat d’inscripció en el cens
Les paperetes de votació
El sobre de votació
El sobre on ha de constar l’adreça de la Mesa Electoral que li
correspongui
Un full explicatiu.

En el cas que s’hagi produït una impugnació de la proclamació de les
candidatures, aquesta documentació la rebrà no més tard del dia 26 de
febrer de 2008.
Una vegada l’elector hagi escollit la papereta pel Congrés dels Diputats i pel
Senat, les introduirà als corresponents sobres, i els introduirà, juntament amb
el Certificat, al sobre dirigit a la Mesa electoral i el remetrà per correu
certificat, en tot cas, i com a màxim, fins el dia 5 de març de 2008. Serà
indispensable per a la validesa d’aquests vots que consti clarament en el
sobre dirigit a la Mesa electoral un mata-segells o una altre inscripció oficial
d’una Oficina de Correus de l’Estat en qüestió que certifiqui, de forma
indubtable, el compliment del requisit de temporalitat.
Totes les actuacions que fan referència a aquest sistema de votació són de
caràcter gratuït.
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VOT PER LES PERSONES INVIDENTS
Segons el Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre i l’Ordre del Ministeri
de l’Interior 3817/2007, de 21 de desembre, les persones amb discapacitat
visual que coneguin el sistema de lectura-escriptura braille i tinguin reconegut
un grau de minusvalia igual o superior al 33 per cent o estiguin afiliats a
l’Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), i desitgin utilitzar el
procediment de vot per les persones invidents hauran de comunicar-ho al
Ministeri de l’Interior mitjançant trucada telefònica gratuïta habilitada a l’efecte
(falta número de telèfon que serà comunicat en breu). Aquesta trucada es
podrà fer des del dia 14 de gener fins l’11 de febrer de 2008.
A través d’aquesta trucada els electors hauran de comunicar el seu nom,
cognoms, número del Document d’Identitat i un número de telèfon de
contacte, i en el mateix moment li comunicaran la recepció, per part de
l’Administració, de la sol·licitud. A la vegada hauran de manifestar que
compleixen els requisits exposats en el primer paràgraf d’aquest apartat.
Aquesta operació, habilitarà a l’elector per a que el dia de la celebració de les
eleccions, prèvia presentació del Document d’Identitat, pugui recollir la
documentació que estarà en poder del President de la seva Mesa electoral
que li correspongui.
Aquesta documentació que serà lliurada a l’elector pel President de la Mesa
electoral o per qualsevol dels vocals, en el cas a les Eleccions a Corts
Generals està composada pels següents elements:
Sobre del Congrés dels Diputats
-

Unes instruccions explicatives, impreses en sistema braille, respecte
com emprar la documentació.
Un sobre de votació normalitzat.
Un sobre per cada una de les candidatures indicada en tinta i en
sistema braille.

Dins de cada un d’aquests sobres, l’elector amb discapacitat visual trobarà la
papereta de votació normalitzada corresponent a la candidatura indicada a
l’exterior.
Sobre del Senat:
-

Un sobre de votació normalitzat
Una plantilla que permeti identificar a cada candidat, amb la qual cosa
portarà troquelades les finestres corresponents als candidats, en les
que l’elector haurà de marcar amb una “X” la seva opció de vot.

7

-

-

La papereta de votació normalitzada. Aquesta papereta anirà
col·locada dins la plantilla a la que fem referència a l’apartat anterior
amb l’objecte que la persona amb discapacitat visual hagi de realitzar
la mínima manipulació de la mateixa i les finestres per a marcar les
opcions de vot s’ajustin plenament als troquelats de la plantilla.
Una guia, en braille, i identificada en tinta, que reculli, degudament
identificats i ordenats en correspondència amb la plantilla, els
candidats de la circumscripció que figuren a la papereta normalitzada.

Un cop rebuda la documentació, els membres de la Mesa electoral hauran
d’indicar a l’elector els llocs habilitats en el Col·legi electoral per tal de poder
manipular tota la documentació, i que es garanteixi la seva màxima privacitat.
Per últim, indicar que els electors podran consultar les candidatures
proclamades, així com els candidats que les integren, a la pàgina web del
Ministeri de l’Interior (www.mir.es) que estarà habilitada en un format
accessible o bé al telèfon abans esmentat fins el dia de les Eleccions. Tota la
resta de consultes les podran fer al telèfon gratuït proporcionat pel Ministeri
de l’Interior abans esmentat.
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