Înscrie-te pe
listele electorale
Dacă vrei să-ți exerciți dreptul la vot, la alegerile
municipale pentru Primăria Barcelonei și pentru
Parlamentul European, din 26 mai 2019, trebuie
să te înscrii pe listele electorale
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CERINȚE PENTRU ÎNSCRIEREA
PE LISTELE ELECTORALE:
- Să fii cetățean al unei țări care face parte din
Uniunea Europeană.
- Să ai cel puțin 18 ani în ziua alegerilor.
- Să fii înscris la oficiul de evidență a populației
din orașul Barcelona.
- Să ai un act de identitate valabil.

CUM TE POȚI ÎNSCRIE?
DACĂ AI PRIMIT SCRISOAREA DIN
PARTEA OFICIULUI REGISTRULUI
ELECTORAL (OFICINA DEL CENSO
ELECTORAL), CU FORMULARUL DE CERERE:
- Completează-l și trimite-l prin poștă
(nu este nevoie de timbru).
- Solicită înscrierea pe cale electronică,
accesând site-ul: https://sede.ine.gob.es,
cu ajutorul unui certificat digital sau al
numărului de identificare pentru străini
(Número de dentificación de Extranjero) și al
parolei de procedură electronică (Clave de
Tramitación Telemática) inclusă în formular.
DACĂ NU AI PRIMIT SCRISOAREA DIN
PARTEA OCE:
- Solicită înscrierea pe cale electronică,
accesând site-ul https://sede.ine.gob.es,
cu ajutorul unui certificat digital.
- Fă-ți programare la orice Oficiu de Asistență
pentru Cetățeni (Oficina de Atención Ciudadana),
sunând la numărul 010, pentru a te înscrie (vei
avea nevoie de actul de identitate sau de pașaport).

PÂNĂ CÂND TE POȚI ÎNSCRIE?
Termenul de înscriere este 30 ianuarie 2019

