
Si vius a Barcelona, 
decideixes a Barcelona
Si ets una persona estrangera que viu a Barcelona i vols votar 
en les pròximes eleccions municipals, inscriu-te al cens electoral.

Quatre passos per votar  
en les pròximes eleccions

Complir els  
requisits següents

Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Document d’identitat del teu país d’origen

Passaport

Si et vas inscriure al cens electoral i des 
d’aleshores has estat empadronat/ada  
a Barcelona, avança al pas 4.

Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, 
Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, 
Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago, Xile.

Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Autorització de residència a Espanya

Haver residit a Espanya almenys:

3 anys des que has sol·licitat la inscripció 
en el cens si has nascut al Regne Unit.

3 anys des del dia de la votació si has 
nascut a Noruega.

5 anys des que has sol·licitat la inscripció 
en el cens si has nascut en algun dels altres 
11 països amb acord.

Tenir un document  
d’identitat vàlid

unió europea països amb acord 
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Si el 28 de maig de 2023 tens 18 anys o més i has nascut a:



Si has completat els passos anteriors en els terminis indicats,  
hauries de rebre una carta de l’INE que confirmi la teva inscripció.

A partir del 10 d’abril podràs consultar-ho en línia  
a la seu electrònica de l’INE > tràmits > cens electoral. 

Comprovar que ets al cens electoral

Fi del termini: 30.01.2023 Termini: Entre l’01.12.22 i el 15.01.23
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Pots llegir aquesta informació en català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, portuguès i romanès a  
barcelona.cat/comvotar

Pots votar

Si ja t’hi has inscrit, avança al pas 3.

Estar inscrit/a al padró municipal

Fi del termini: 30.01.2023 Fi del termini: 15.01.2023

Confirmar que vols votar

Si t’arriba la carta de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) amb el model DFA i una 
clau CTT:

Per correu postal. Omple l’imprès DFA i envia’l 
a l’adreça indicada.

Per internet. A la seu electrònica de l’INE,  
a Tràmits > cens electoral. Accedeix-hi amb  
Cl@ve o amb la clau CTT que inclou la carta.

Si t’arriba la carta de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) amb el model CERE-N  
i una clau CTT:

Per correu postal. Omple l’imprès CERE-N  
que inclou la carta i envia’l a l’adreça indicada.

Per Internet. A la seu electrònica de l’INE, a 
Tràmits > cens electoral. Accedeix-hi amb la 
clau CTT que inclou la carta.

Si no t’arriba la carta de l’INE abans del 
20 de novembre, tens dues opcions:

Presencial, en una oficina d’atenció ciutadana 
(OAC). Sol·licita l’imprès DFA.

Abans d’anar-hi, demana cita prèvia al 010 o a 
l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Per internet. A la seu electrònica de l’INE,  
a Tràmits > cens electoral.

Si no, visita l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.  
Hi trobaràs els requisits i les instruccions per inscriure’t al padró municipal.

Si no t’arriba la carta de l’INE a principis de 
desembre o no inclou la clau CTT:

Has de presentar una fotocòpia de la targeta 
d’identitat d’estranger en vigor. Pots realitzar el 
tràmit responent a la carta de l’INE per correu o a 
una OAC (sol·licita l’imprès CERE-N).

Abans d’anar a l’OAC, demana cita prèvia al 010 
o a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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Inscriure’t al cens electoral
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