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VOTO POR CORRESPONDENCIA DOS RESIDENTES 
AUSENTES QUE VIVAN NO ESTRANXEIRO 

 
 
A) ELECCIÓNS MUNICIPAIS 
 
 
 
QUEN PODE VOTAR 

  

Poden votar dende o estranxeiro nas eleccións municipais, todas e todos os 
españois maiores de 18 anos inscritos previamente no censo electoral de 
residentes ausentes. 
  

COMO EXERCER O DEREITO AO VOTO 
 

Os/as españois residentes ausentes que vivan no estranxeiro e desexen 

exercer o seu dereito de voto nas eleccións do municipio no que estean 

inscritos segundo o Censo Electoral, deben seguir os seguintes pasos: 

 

1. Comunicar á Delegación Provincial da oficina do Censo Electoral 
que desexan exercer o seu dereito de voto nas eleccións municipais 

non máis tarde do vixésimo quinto día posterior á convocatoria de 

eleccións. Esta comunicación debe realizarse mediante escrito ao que 

se xunta fotocopia do DNI ou Pasaporte. 
Nota importante: Para realizar esta comunicación, vostede pode dirixirse á 

Oficina ou Sección Consular do seu país de residencia, posto que segundo o 

artigo 29.3 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral, estas actúan 

como colaboradoras da Oficina do Censo Electoral. 

2. A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, unha vez 

recibida dita comunicación, envía ao/á interesado/a un Certificado de 
inscrición no Censo, unha papeleta de votación en branco, copia das 

páxinas do Boletín Oficial da provincia no que figuren as candidaturas 
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proclamadas no municipio, o sobre de votación e o sobre no que debe 

figurar a dirección da Mesa Electoral que corresponda. Con estes 

documentos xúntase unha folla explicativa. Este envío debe realizarse 

por correo certificado e non antes do trixésimo segundo día posterior 
á convocatoria. 

 

3. O aviso de recibo acreditativo da recepción desta documentación, 

deberá ser asinado persoalmente polo interesado previa acreditación da 

súa identidade. No caso de non encontrarse no seu domicilio, 

comunicaráselle que deberá persoarse por si ou a través de 

representante, nos casos establecidos legalmente, na oficina de correos 

correspondente para, previa acreditación, recibir a documentación para 

o voto por correo. 

  

4. O elector escribirá na papeleta o nome do partido, federación, coalición, 

ou agrupación cuxa candidatura desexa votar, introduciraa no sobre de 

votación e pecharao. Incluirá o sobre de votación e o certificado de 

inscrición no censo dentro do sobre dirixido á Mesa, e remitirao por 

correo certificado antes do terceiro día previo á celebración das 

eleccións. Este sobre non necesita franqueo. 

 

5. O servizo de Correos de España, conservará ata o día da votación toda 

a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e a trasladará a ditas 

Mesas ás nove da mañá. Así mesmo seguirá dando traslado da que 

poida recibirse nese día ata as vinte horas do mesmo. 

 

6. O servizo de Correos de España, levará un rexistro de toda a 

documentación recibida, que estará a disposición das Xuntas Electorais. 

Os sobres recibidos despois das vinte horas do día fixado para a 

votación remitiranse á Xunta Electoral da Zona. 
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B) ELECCIÓNS AUTONÓMICAS GALEGAS 

 
QUEN PODE VOTAR 
 
 
 
Poden votar dende o estranxeiro nas eleccións autonómicas, todas e todos os 
españois maiores de 18 anos inscritos previamente no censo electoral de 
residentes ausentes, inscritos a efectos electorais nalgún concello da 

Comunidade Autónoma Galega. 
 

COMO EXERCER O DEREITO AO VOTO 
 
 

1. Para votar nas Eleccións ao Parlamento de Galicia, a Oficina do Censo 

Electoral remite de oficio a todas e todos os residentes ausentes que 

vivan no estranxeiro, inscritos nalgún municipio da Comunidade 

Autónoma de Galicia, a documentación necesaria para que poidan votar 

por correo, sen que sexa necesario que a soliciten os interesados. Esta 

documentación é: 

 

• o certificado de inscrición no C.E.R.A., (censo electoral de 

residentes ausentes), as papeletas e os sobres de votación. 

• un sobre no que debe figurar a dirección da Xunta Electoral 

Provincial. 

• unha nota informativa e un talón para encher polo elector para 

o reintegro dos gastos de franqueo orixinados polo envío do 

sobre contendo o seu voto.  
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2. Dito envío debe realizarse por correo certificado e non máis tarde do 

trixésimo cuarto día posterior á convocatoria, naquelas provincias 

onde non fora impugnada a proclamación de candidatos, e nas 

restantes, non máis tarde do cuadraxésimo segundo. 

3. A papeleta de voto escollida polo elector, será introducida no sobre de 

votación e despois pecharase. O sobre dirixido á Mesa Electoral conterá 

o sobre de votación e o certificado de inscrición no censo. Para o envío 

do sobre, existen dúas posibilidades: 

a) Por correo certificado: antes do primeiro día previo ao da 

celebración das eleccións. Este sobre non necesita franqueo. 

Para a validez dos votos, é indispensable que conste claramente 

no sobre antedito, un selo, ou ben outra inscrición oficial dunha 

Oficina de Correos do Estado en cuestión. 

b) A través do consulado: Entregar persoalmente o sobre, non 

máis tarde do sétimo día anterior á elección, na Oficina 

Consular de Carreira ou Sección consular da Misión Diplomática 

na que estean inscritos para a súa remisión a España. Deben 

asegurarse que conste claramente no sobre un selo ou inscrición 

que certifique o cumprimento do requisito temporal. Neste caso, o 

sobre de votación trasládase a España en valixa diplomática. Os 

electores deberán identificarse co seu pasaporte ou D.N.I en 

vigor ante o funcionario que reciba a documentación quen lle 

estenderá o recibo correspondente. 

4. O servizo de Correos de España, conservará ata o día da votación toda 

a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e a trasladará a ditas 

Mesas ás nove da mañá. Así mesmo seguirá dando traslado da que 

poida recibirse nese día ata as vinte horas do mesmo. O servizo de 

Correos de España, levará un rexistro de toda a documentación recibida, 

que estará a disposición das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos 

despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á 

Xunta Electoral da Zona. 
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C) ELECCIÓNS XERAIS 
 
 
QUEN PODE VOTAR 
 
 
 

Poden votar dende o estranxeiro nas eleccións xerais, todas e todos os 
españois maiores de 18 anos inscritos previamente no censo electoral de 
residentes ausentes. 

 

 

COMO EXERCER O DEREITO AO VOTO 
 

1. Para votar nas Eleccións Xerais, a Oficina do Censo Electoral remite de 

oficio a todas e todos os residentes ausentes que vivan no estranxeiro, a 

documentación necesaria para que poidan votar por correo, sen que 

sexa necesario que a soliciten os interesados. Esta documentación está 

composta por: 

 

• o certificado de inscrición no C.E.R.A., (censo electoral de 

residentes ausentes), as papeletas e os sobres de votación. 

• un sobre no que debe figurar a dirección da Xunta Electoral 

Provincial. 

• unha nota informativa e un talón para encher polo elector para 

o reintegro dos gastos de franqueo orixinados polo envío do 

sobre contendo o seu voto.  

 

2. Dito envío debe realizarse por correo certificado e non máis tarde do 

trixésimo carto día posterior á convocatoria, naquelas provincias 
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onde non fora impugnada a proclamación de candidatos, e nas 

restantes, non máis tarde do cuadraxésimo segundo. 

3. A papeleta de voto escollida polo elector, será introducida no sobre de 

votación e despois pecharase. O sobre dirixido á Mesa Electoral conterá 

o sobre de votación e o certificado de inscrición no censo. Para o envío 

do sobre, existen dúas posibilidades: 

a) Por correo certificado: antes do primeiro día previo ao da 

celebración das eleccións. Este sobre non necesita franqueo. 

Para a validez dos votos, é indispensable que conste claramente 

no sobre antedito, un selo, ou ben outra inscrición oficial dunha 

Oficina de Correos do Estado en cuestión. 

b) A través do consulado: Entregar persoalmente o sobre, non 

máis tarde do sétimo día anterior á elección, na Oficina 

Consular de Carreira ou Sección consular da Misión Diplomática 

na que estean inscritos para a súa remisión a España. Deben 

asegurarse que conste claramente no sobre un selo ou inscrición 

que certifique o cumprimento do requisito temporal. Neste caso, o 

sobre de votación trasládase a España en valixa diplomática. Os 

electores deberán identificarse co seu pasaporte ou D.N.I en 

vigor ante o funcionario que reciba a documentación quen lle 

estenderá o recibo correspondente. 

4. O servizo de Correos de España, conservará ata o día da votación toda 

a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e a trasladará a ditas 

Mesas ás nove da mañá. Así mesmo seguirá dando traslado da que 

poida recibirse nese día ata as vinte horas do mesmo. O servizo de 

Correos de España levará un rexistro de toda a documentación recibida, 

que estará a disposición das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos 

despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á 

Xunta Electoral da Zona. 
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D) ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
QUEN PODE VOTAR 
 
 
 

Poden votar dende o estranxeiro nas eleccións ao Parlamento Europeo, todas 
e todos os españois maiores de 18 anos inscritos previamente no censo 
electoral de residentes ausentes. 

 
 
COMO EXERCER O DEREITO AO VOTO 

 

1. Para votar nas Eleccións ao Parlamento Europeo, a Oficina do Censo 

Electoral remite de oficio a todas e todos os residentes ausentes que 

vivan no estranxeiro, a documentación necesaria para que poidan votar 

por correo, sen que sexa necesario que a soliciten os interesados: 

 

• o certificado de inscrición no C.E.R.A., (censo electoral de 

residentes ausentes, as papeletas e os sobres de votación. 

• un sobre no que debe figurar a dirección da Xunta Electoral 

Provincial. 

• unha nota informativa e un talón para encher polo elector para 

o reintegro dos gastos de franqueo orixinados polo envío do 

sobre contendo o seu voto.  

 

2. Dito envío debe realizarse por correo certificado e non máis tarde do 

trixésimo carto día posterior á convocatoria, naquelas provincias 
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onde non fora impugnada a proclamación de candidatos, e nas 

restantes, non máis tarde do cuadraxésimo segundo. 

 

3. A papeleta de voto escollida polo elector, será introducida no sobre de 

votación e despois pecharase. O sobre dirixido á Mesa Electoral conterá 

o sobre de votación e o certificado de inscrición no censo. Para o envío 

do sobre, existen dúas posibilidades: 

 

c) Por correo certificado: antes do primeiro día previo ao da 

celebración das eleccións. Este sobre non necesita franqueo. 

Para a validez dos votos, é indispensable que conste claramente 

no sobre antedito, un selo, ou ben outra inscrición oficial dunha 

Oficina de Correos do Estado en cuestión. 

d) A través do Consulado: Entregar persoalmente o sobre, non 

máis tarde do sétimo día anterior á elección, na Oficina 

Consular de Carreira ou Sección consular da Misión Diplomática 

na que estean inscritos para a súa remisión a España. Deben 

asegurarse que conste claramente no sobre un selo ou inscrición 

que certifique o cumprimento do requisito temporal. Neste caso, o 

sobre de votación trasládase a España en valixa diplomática. Os 

electores deberán identificarse co seu pasaporte ou D.N.I en 

vigor ante o funcionario que reciba a documentación quen lle 

estenderá o recibo correspondente. 

4. O servizo de Correos de España, conservará ata o día da votación toda 

a correspondencia dirixida ás Mesas Electorais e a trasladará a ditas 

Mesas ás nove da mañá. Así mesmo seguirá dando traslado da que 

poida recibirse nese día ata as vinte horas do mesmo. O servizo de 

Correos de España, levará un rexistro de toda a documentación recibida, 

que estará a disposición das Xuntas Electorais. Os sobres recibidos 



   

                             
 Páxina 11 de 26  Guía electoral – Secretaría Xeral de Emigración

despois das vinte horas do día fixado para a votación remitiranse á 

Xunta Electoral da Zona. 
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VOTO DOS CIDADÁNS DA UNIÓN EUROPEA NAS 
ELECCIÓNS DO 27 DE MAIO DO 2007 

 
Os cidadáns da Unión Europea, non españois, residentes en España poden 
votar nas eleccións municipais que se celebrarán o 27 de maio de 2007. 

É un requisito imprescindible para poder votar, figurar nas listas electorais, e 

parar isto, é preciso estar inscrito no censo electoral. 

Para estar inscritos no Censo electoral requírese: 

• figurar no Padrón Municipal, 

•  ser maior de idade o día da votación  

•  ter declarada a vontade de votar nas eleccións municipais. 

As persoas que non estean empadroados deben inscribirse, o antes posible, no 

Padrón do municipio onde resida habitualmente. 

 

MANIFESTACIÓN DA VONTADE DE VOTAR EN ESPAÑA: 

Dende o 15 de maio de 2006 atópase en todos os concellos, a disposición dos 

cidadáns non españois da Unión Europea, o impreso para manifestar a 
vontade de exercer o dereito ao voto en España nas eleccións municipais. 

Os cidadáns da Unión Europea que, a partir desta data, se inscriben por 

primeira vez no Padrón municipal, poden firmar o impreso indicado no mesmo 

momento da súa inscrición padronal. 

Os inscritos nos padróns municipais antes do 15 de maio, se o desexan, tamén 

poden firmar este impreso no seu concello en calquera momento, que será 

remitido á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral. 
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Para os cidadáns da Unión Europea que figuren inscritos nos padróns 

municipais antes do 1 de xullo de 2006 e non teñan manifestado aínda a 

vontade de votar nas eleccións municipais, a Oficina do Censo Electoral envía 

a finais de setembro unha comunicación por carta traducida ao francés, inglés 

e alemán. A comunicación constará dunha nota informativa e incluirá un 

modelo de declaración formal para que o interesado poida manifestar a súa 

vontade de votar nas eleccións municipais. 

Unha vez cumprimentada e firmada a citada declaración, deberá enviala por 

correo á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral. Este envío non 

necesita franqueo. 

3º A manifestación de vontade de exercer o dereito de sufraxio en España, ten 

carácter permanente mentres o cidadán continúe residindo en España, salvo 

declaración noutro senso. 

RECOMENDACIÓNS AOS CIDADÁNS DA UNIÓN EUROPEA RESIDENTES 
EN ESPAÑA: 

1. Inscríbase no Padrón do municipio onde resida habitualmente, se non o 

fixo con anterioridade. 

2. Se vostede recibe a comunicación da Oficina do Censo Electoral, 

conteste a maior brevidade. 

3. Se non manifestou con anterioridade a súa intención de votar nas 

eleccións municipais e a finais de outubro de 2006, non recibiu a citada 

comunicación, consulte no seu concello ou na Delegación Provincial da 

Oficina do Censo Electoral da súa provincia (teléfono: 901.101.900) 
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VOTO DOS CIDADÁNS NORUEGUESES 

RESIDENTES EN ESPAÑA: 

Os cidadáns noruegueses/as residentes en territorio español, teñen recoñecido 

o dereito ao voto nas eleccións municipais que se celebren en España, en base 

ao Acordo entre Noruega e España, realizado o día 9 de febreiro de 1990, 

que tamén recoñece o dereito ao voto nas eleccións municipais aos españois 

residentes en Noruega.  

 

VOTO DOS CIDADÁNS NORUEGUESES RESIDENTES EN ESPAÑA NAS 
ELECCIÓNS DO 27 DE MAIO DE 2007 

 

O requisito indispensable para votar nas eleccións do 27 de maio de 2007, é o 

de figurar nas listas electorais. Para isto é preciso estar inscrito no censo 

electoral de noruegueses/as, que se formará só para estas eleccións, ademais 

de cumprir co requisito de ser maior de idade o día da votación. 

As condicións para figurar no censo electoral de noruegueses/as son: 

1. Estar en posesión da correspondente tarxeta de residencia. 

2. Haber residido en España, de forma legal e ininterrompida, máis de tres 

anos. 

3. Estar inscritos no Padrón do municipio no que residan habitualmente. 
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COMO INSCRIBIRSE NO CENSO ELECTORAL 

 

Para inscribirse no censo electoral, os/as cidadáns noruegueses/as residentes 

en España, deben presentar unha solicitude no Padrón municipal do concello 

no que figuren inscritos. 

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 15 de xaneiro e remata 

o día  15 de febreiro de 2007. 

Nota importante: ampliación do prazo de presentación de solicitudes ata o día 28 de 

febreiro. 

A Oficina do Censo Electoral, enviará a todas as persoas de orixe noruegués 

residentes en España, que figuren inscritos nos Padróns municipais o 31 de 

outubro de 2006, e que reúnan as condicións para poder votar nas eleccións 

municipais, información sobre as condicións para votar e os trámites a realizar. 

Nesta comunicación, irá incluído o impreso de solicitude, xa cumprimentado 

cos datos do Padrón, para que o firmen e o remitan á Delegación da Oficina do 

Censo Electoral. 

 

RECOMENDACIÓNS AOS CIDADÁNS NORUEGUESES 

 

1. Inscríbase no Padrón do municipio no que resida habitualmente, se 

vostede aínda non está inscrito. Para calquera dúbida pode consultar no 

seu concello. 

2. Debe ter a súa tarxeta de residencia ou ben o resgardo de tela 

solicitada. 
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NORMATIVA : Acordo entre España y Noruega, recoñecendo  o dereito a 
votar nas Eleccións Municipais aos nacionais noruegueses/as en España 
e aos  españois en Noruega, realizado en Madrid el 6 de febreiro de 1990. 
(BOE do 27 de xuño de 1991). 
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VOTO POR CORREO DO PERSOAL EMBARCADO  

O persoal dos buques da Armada, mariña mercante ou flota pesqueira de 

altura, abandeirados en España, que permanecera embarcado dende a 

convocatoria das eleccións ata a súa celebración e que durante dito período, 

toque portos previamente coñecidos, no territorio nacional, poderá exercitar o 

seu dereito de sufraxio electoral da seguinte forma: 

A través do servizo de radiotelegrafía, poderase solicitar da Delegación 

Provincial da Oficina do Censo Electoral onde o interesado se atope inscrito, o 

certificado no Censo. A mensaxe constará dos seguintes datos: 

1. Nome e apelidos so solicitante 

2. Número do documento nacional de identidade ou número de tarxeta de 

estranxeiro. 

3. Data de nacemento 

4. Provincia e municipio de nacemento 

5. Municipio de residencia no que está incluído no Censo Electoral 

6. Rúa e número do seu domicilio 

7. Nome do buque no que se atope embarcado 

8. Porto ou portos no que teña previsto arribar o buque, con indicación das 

datas concretas nas que se produza. 

No caso de que poida recibir a documentación electoral por medio de doutro 

buque, indicarase na radiomensaxe o armador, consignatario ou buque 

onde debe ser enviada. 

A efectos de solicitude do voto por correo, os servizos de radiotelegrafía dos 

buques terán a consideración de dependencias do Servizo de Correos e os 

Comandantes e Capitáns ou o Oficial no que expresamente deleguen, a de 

funcionarios encargados da recepción da solicitude. 
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A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente, 

unha vez comprobada a inscrición do interesado, considerará a todos os 

efectos como recibida a solicitude e procederá a remitir ao seu nome, a 

documentación pertinente ao porto ou, no seu caso armador, consignatario 

ou buque que o elector designara. 

Recibida polo elector esa documentación, procederá a remitir por correo 

certificado e urxente, desde calquera dos portos no que o buque atraque, a 

documentación electoral correspondente á Mesa electoral na que 

corresponda votar.  
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CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES QUE VIVEN NO 
ESTRANXEIRO: (C.E.R.A) 
 

• A inscrición no Rexistro de Matrícula Consular leva emparellada a 
inclusión no Censo Electoral de Residentes Ausentes (C.E.R.A) 

• O feito de figurar nas listas do C.E.R.A, permitiralle exercer o seu 
dereito a voto para calquera das eleccións que se celebren: 
(municipais, autonómicas, xerais ou europeas). 

 
1. REQUISITOS PARA FIGURAR COMO ELECTOR NAS LISTAS DO 

CERA: 

a) Ser maior de 18 de anos de idade e non se privara, definitiva o 

temporalmente do dereito de sufraxio (condenados, 

incapacitados..) 

b) Residir habitualmente no estranxeiro. Os españois que residen no 

estranxeiro, deben estar inscritos no Rexistro de Matrícula de 

Españois do Consulado General que corresponda ao seu 

domicilio. Mediante a inscrición como residente en dito rexistro 

acredítase a condición de residente no estranxeiro. 

 

2. CONSULTA DAS LISTAS DO C.E.R.A: 

É conveniente a consulta dos listados do CERA, para comprobar que 

vostede está inscrito e que os seus datos figuran correctamente. Estas 

listas pódense atopar nas Embaixadas e nas Oficinas Consulares, podendo 

ser consultadas en calquera momento polos interesados. 

 

3. RECLAMACIÓNS: 

As reclamacións deben ser presentadas polo propio interesado e firmadas 

por este, acompañando o pasaporte en vigor para comprobar a súa 

identidade. 

 



   

                             
 Páxina 20 de 26  Guía electoral – Secretaría Xeral de Emigración

 

 

 

3.1 RECLAMACIÓNS EN PERÍODO ELECTORAL: 

 

Unha vez convocadas as eleccións, e aproximadamente un mes e medio 

antes da data de celebración das mesmas, as Embaixadas e as Oficinas 

Consulares expoñen ao público durante oito días a partir do sexto día 

posterior a convocatoria de eleccións, as listas electorais vixentes para o 

proceso electoral concreto de que se trate. Finalizado o prazo de exposición 

das citadas listas, xa non se admiten a trámite ningunha reclamación ata 

despois de ser celebradas as eleccións. 

Nota Importante: no estranxeiro a gratuidade do voto, garantírase a través do 

reintegro do gastado polo elector no franqueo do sobre ou mediante convenio co 

servizo de correos do país de residencia. 
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RESUMO DA GUÍA ELECTORAL: 
 

1. Eleccións Municipais: 
1.1¿ Quen pode votar por correo no estranxeiro? 

Aquelas persoas maiores de idade, nacidas en calquera municipio da 

Comunidade Autónoma de Galicia, e os seus descendentes, que 

residindo no estranxeiro, se encontren inscritos no Censo Electoral de 

Residentes Ausentes (CERA). 

1.2 ¿ Como exercer o dereito a voto? 

1º. Acudir ao Consulado para comunicar o desexo de exercer o 

dereito a voto, dentro dos 25 días posteriores á data da 

convocatoria das eleccións municipais. 

2º. A Oficina do Censo Electoral remitirá ao domicilio do elector toda 

a documentación necesaria para exercer o dereito de voto, dentro 

dos 32 días posteriores á data da convocatoria de eleccións 

municipais. 

3º. Introducir no sobre de votación a papeleta de voto debidamente 

cuberta e o certificado de inscrición no censo, que xa foi remitido pola 

Oficina do Censo Electoral. 

4º. Enviala por correo certificado antes do terceiro día previo á 
celebración da votación. 
 

2. Eleccións Autonómicas: 
2.1 ¿ Quen pode votar por correo no estranxeiro? 

Aquelas persoas maiores de idade, nacidas en calquera municipio da 

Comunidade Autónoma de Galicia, e os seus descendentes, que residindo 

no estranxeiro, se encontren inscritos no Censo Electoral de Residentes 

Ausentes (CERA). 

2.2 ¿Como exercer o dereito a voto? 

1º. A Oficina do Censo Electoral remitirá de oficio ao domicilio do 

elector toda a documentación necesaria para exercer o dereito de 
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voto, dentro dos 34 días posteriores á data da convocatoria de 

eleccións autonómicas. 

2º. Introducir no sobre de votación a papeleta de voto e o certificado 

de inscrición no censo, que xa foi remitido pola Oficina do Censo 

Electoral. 

3º. Para o envío do voto, contémplanse dúas posibilidades. 

3.1. Por correo certificado: non máis tarde do día anterior ao da 

elección. 

3.2 Entregando persoalmente o sobre na Oficina Consular non máis 

tarde do sétimo día anterior á elección. 

 

3. Eleccións Xerais e ao Parlamento Europeo: 
3.1 ¿ Quen pode votar por correo no estranxeiro? 

Aquelas persoas maiores de idade, nacidas en territorio español, e os seus 

descendentes, que residindo no estranxeiro, se encontren inscritos no 

Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). 

 3.2 ¿Como exercer o dereito a voto? 

1º. A Oficina do Censo Electoral remitirá de oficio ao domicilio do 

elector toda a documentación necesaria para exercer o dereito de 

voto, dentro dos 34 días posteriores á data da convocatoria de 

eleccións. 

2º. Introducir no sobre de votación a papeleta de voto e o certificado 

de inscrición no censo, que xa foi remitido pola Oficina do Censo 

Electoral. 

3º. Para o envío do voto, contémplanse dúas posibilidades. 

3.1. Por correo certificado: non máis tarde do día anterior ao da 

elección. 

a. Entregando persoalmente o sobre na Oficina Consular non máis 

tarde do sétimo día anterior á elección. 



   

                             
 Páxina 23 de 26  Guía electoral – Secretaría Xeral de Emigración

 

• Voto dos cidadáns da Unión Europea nas Eleccións do 27 de maio 
de 2007. 

- Manifestación da vontade de votar en España 
-  Recomendación aos cidadáns da Unión Europea residentes en 

España. 
 

• Voto por correo do persoal embarcado 
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PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

1. Son unha emigrante de orixe galega e vivo en Caracas dende hai 20 
anos e quero votar nas eleccións ao Parlamento galego, ¿cal é o 
primeiro paso que debo dar? 

O primeiro que vostede debe facer, é comprobar que está debidamente inscrita 

no Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que poderá atopar no seu 

caso, no Consulado Xeral de España en Caracas en calquera momento do 

ano. 

 
2. Son un elector que reside no estranxeiro, ¿podo votar nas 

eleccións municipais? 
Si, sempre que vostede comunique dentro dos 25 días posteriores á data da 

convocatoria de eleccións, a súa intención de exercer o seu dereito a voto. 

 
3. Para votar nas eleccións xerais, ¿teño que comunicar a miña 

intención de voto? 

Non, para votar nas eleccións xerais a Oficina do censo electoral remitiralle de 

oficio toda a documentación necesaria ao seu domicilio. 

 

4. Son un rapaz de orixe francesa que vive en Verín, ¿teño dereito a 
elixir ao alcalde do lugar no que resido habitualmente? 

Si, se vostede é natural de calquera dos países membros da Unión Europea, 

ten dereito a participar nas eleccións municipais do estado membro de 

residencia. 
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ENDEREZOS DE INTERESE: 

  

DELEGACIÓNS PROVINCIAIS DO INE: OFICINAS DO CENSO 

ELECTORAL: 

 

Delegación do INE na Coruña:  
Adelaida Muro, 12 baixo, 15002 

Teléfono: 981 21 74 26 

 

Delegación do INE en Ourense:  
Sáenz Díez, 42, 32003 

Teléfono: 988 21 18 69 

 
Delegación do INE en Lugo: 
 Rúa Pintor Corredoira, 1, 27002 

Teléfono: 982 28 46 00 

 

Delegación do INE en Pontevedra:  
Iglesias Villarelle, 2, 36001 

Teléfono: 986 86 85 00 

 

LIGAZÓNS: 
 
Ministerio del Interior: www.elecciones.mir.es 

Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es/censoe/menucenso.htm 

 
 

 
 



   

                             
 Páxina 26 de 26  Guía electoral – Secretaría Xeral de Emigración

NORMATIVA: 
 

• Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño de Réxime Electoral Xeral. 

•  Lei de 8/1985 de 13 de agosto de Eleccións ao Parlamento de Galicia. 

• Lei 12/2004 de 7 de decembro, pola que se modifica a lei 8/1985 de 13 

de agosto de Eleccións ao Parlamento de Galicia. 

• Real Decreto 605/1999, de 16 de abril de Regulación complementaria 

dos  procesos electorais. 

• Directiva 94/80/CE del Consello, de 19 de decembro de 1994, pola que 

se fixan as modalidades de exercicio do dereito de sufraxio activo e 

pasivo nas eleccións municipais por parte dos cidadáns da Unión 

residentes nun Estado membro do que non sexan nacionais (Diario 

Oficial das Comunidades Europeas n L-368, de 31 de decembro de 

1994). 

• Real Decreto 3425/2000 de 15 de decembro, sobre inscrición dos 

españois nos Rexistros de Matrícula das Oficinas Consulares no 

estranxeiro. 
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