UNA PART VOTARÀ.. TU
PODRÀS?
El 26 de maig de 2019 a Catalunya
es celebraran les eleccions
municipals.

Un cop més, la majoria de
persones que viuen a Catalunya
però no tenen nacionalitat no
podrà votar.
D’altra banda, per algunes
d’aquestes persones les
eleccions municipals són els
únics comicis on podran exercir
el dret al vot.
Tot i així, per poder votar s’hauran
d’inscriure prèviament al cens
electoral, un procés feixuc i amb
poc temps.

SI TENS LA
NACIONALITAT DE LA
DE LA UE ….

SI TENS LA
NACIONALITAT AMB
ACORD DE
RECIPROCITAT

REQUISITS

REQUISITS

• 18 anys o més

• 18 anys o més

• Empadronat/da
• Amb document d’identitat

Fins el 30 de gener et pots
inscriure al cens electoral

Què necessites per inscriure’t?

• Empadronat/da
• Document d’identitat
• Residència 5 anys o més a Espanya i
has
nascut a
Bolívia, Cap Verd,
Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega*,
Nova
Zelanda**,
Paraguai,
Perú,
República de Corea del Sud, Trinitat i
Tobago i Xile
(*3 anys o més / **no cal un mínim)

Fins al 15 de gener et pots
inscriure al cens electoral

• Document d’identitat o passaport
Què necessites per inscriure’t?

Demana més informació al teu ajuntament o
posa’t en contacte amb associacions i entitats
del teu municipis, adherides a la campanya a la
nostra web:
https://votxtothom.wordpress.com/manifest/

• Un certificat de residència legal
continuada de més de 5 anys expedit
per una comissaria de policia. (Si ets
de Noruega, 3 anys)
• La tarjeta d’identitat d’estranger
• Si ets de Noruega i Islàndia, també et
serveix el document d’identitat o
passaport
Demana més informació al teu ajuntament o posa’t en
contacte amb associacions i entitats del teu municipis,
adherides a la campanya a la nostra web:
https://votxtothom.wordpress.com/manifest/

Plataforma pel Dret a Vot de les
persones amb nacionalitat
estrangera
Agrupa organitzacions, col·lectius i
persones que exigim el dret al vot per
a les persones amb nacionalitat
estrangera.

El dret al vot actiu i passiu: dret
a elegir i ser elegit

Si no tens nacionalitat,
no votes!
Segons la Constitució Espanyola, el dret
a vot està lligat a la condició de
ciutadana, i aquesta a la nacionalitat.
És imprescindible impulsar un canvi:
deixar de vincular la ciutadania a la
nacionalitat, i lligar-la a la residencia
reconeguda mitjançant
l’empadronament.

Forma part indissociable del conjunt
de drets civils i polítics, segons
l’article 25 del Pacte Internacional
dels Drets Cívils i Polítics de 1966.
És imprescindible per esdevenir una
democràcia real i una societat justa i
igualitària.

Involucra’t!

Necessari per la vinculació i
l’arrelament de les persones a la
societat on viuen.

Entra a la pàgina de la plataforma:

Signa el Manifest!
www.votxtothom.wordpress.com/manifest/
@votxtothom
Correu-e: grupdretavot@gmail.com

Plataforma pel Dret a Vot de les
persones amb nacionalitat estrangera
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