ELECCIONS AUTONÒMIQUES 21 DE DESEMBRE DE 2017

VOTAR PER CORREU
QUÈ HE DE FER SI NO PUC ANAR A VOTAR?

1

JA POTS SOL·LICITAR
EL VOT PER CORREU
NO ESPERIS AL DARRER DIA

11

DESEMBRE

Últim dia per fer la
sol·licitud a
qualsevol Oficina
de Correus.

Cal portar el DNI i omplir el full
de sol·licitud, indicant el
domicili on estaràs entre l’1 i el
14 de desembre, que serà on
arribarà la documentació per
votar.

2

REBRÀS LA
DOCUMENTACIÓ PER
CORREU CERTIFICAT

3

TORNA A L’OFICINA
DE CORREUS PER
ENVIAR EL TEU VOT

1-14

DESEMBRE

d’introduir la
2-18* Has
papereta triada

DESEMBRE
*fins les 14h

NO ESPERIS AL DARRER DIA

EL TEU VOT

CERTIFICAT
CENSAL

Les paperetes i
sobres de votació,
la documentació
necessària i les
instruccions per
votar arribaran al
domicili indicat a la
sol·licitud de vot.

MODEL DE SOBRE
OFICIAL

dins el sobre de
votació i, juntament
amb el certificat
d’inscripció al cens,
posar-ho dins del
sobre oficial per
trametre-ho a la
mesa electoral que
et correspongui.

Com tramitar el vot per correu en el cas dels
electors i electores malaltes i/o incapacitades?
En el cas dels electors i electores que pateixen una malaltia o incapacitat que els
impedeix desplaçar-se a l’Oficina de Correus, caldrà procedir de la següent manera:

· cal acreditar la malaltia o incapacitat

·

mitjançant un certificat mèdic oficial, que
redacten els metges i metgesses de manera
gratuïta
cal disposar d’un poder notarial que atorgui
a una tercera persona els poders per fer la
tramitació del vot per correu. El
desplaçament del notari a domicili de
l’elector o electora és gratuït

· amb el certificat mèdic i el poder notarial, la

·

persona representant de l’elector podrà
tramitar el vot per correu a qualsevol Oficina
de Correus (seguint les pautes indicades a
l’apartat anterior), abans de l’11 de desembre
un cop hagi rebut tota la documentació, cal
tornar a Correus per certificar el sobre amb
la papereta triada, com a màxim fins les 14h
del dia 18 de desembre

Més informació a: www.socialistes.cat/pagina/vot-per-correu

