
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DEL CENS ELECTORAL DE  
CIUTADANS NO ESPANYOLS RESIDENTS A ESPANYA (CERE) E N LES 
ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU 2019 
 
 
L’any 2019 tindrà lloc la celebració d’eleccions municipals i al Parlament europeu, 
en què podran participar ciutadans de la Unió Europea (UE) residents a Espanya 
i, a més en les eleccions municipals, els nacionals de dotze països que han signat 
un acord de reciprocitat de vot amb Espanya (Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, 
Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i 
Tobago). 
 
Nacionals de països de la Unió Europea 
 
Els ciutadans de la UE a Espanya, que reuneixin els requisits per a ser electors 
exigits als espanyols, poden exercir el dret a vot en les eleccions municipals i/o al 
Parlament europeu si manifesten la seva voluntat d’exercir aquest dret. Aquesta 
intenció l’han de comunicar en l’ajuntament del seu municipi de residència, on els 
serà facilitat el document de manifestació de voluntat de vot. 
 
Nacionals de països amb acords de reciprocitat per a les eleccions 
municipals 
 
Els nacionals de països amb acords que reconeixen el dret a vot en les eleccions 
municipals, que resideixin a Espanya i que compleixin els requisits per a ser 
electors, poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions 
municipals de 2019. 
 
Requisits per tenir dret a la inscripció: 

a) Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu. 
b) Estar inscrit en el padró municipal d’habitants. 
c) Estar en possessió d’autorització de residència a Espanya. 
d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en l’acord corresponent 

(5 anys en el moment de la sol·licitud o 3 anys el dia de la votació per als 
nacionals de Noruega). 

e) Complir els altres requisits establerts en l’acord corresponent. 
 
Les sol·licituds d’inscripció estaran disponibles al llarg del mes de novembre. 
 
El termini de presentació de sol·licituds establert és des de l’1 de desembre de 
2018 al 15 de gener de 2019. 
 
 
 
 


