
Ets resident 
estranger/a  
i vols votar?

Eleccions municipals 
del 28 de maig de 2023



Ets ciutadà/na europeu/a?
Requisits per participar en les  
eleccions municipals
• Ser ciutadà/na de la Unió Europea.
• Tenir 18 anys o més.
• Estar inscrit/a al Padró Municipal d’Habitants de L’Hospitalet. 
•  Si anteriorment no has participat en processos electorals, has 

d’inscriure’t al Cens Electoral manisfestant la teva voluntat de votar 
en aquestes eleccions. 

Com inscriure’t al Cens Electoral?
De tres formes: 

 1. Per internet 
A través de la seu electrònica de l’INE: https://sede.ine.gob.es/
manifestacionVotoPermanente/presentacion

 2. A l’Ajuntament de L’Hospitalet  
Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i/o a les Regidories 
de Districte. L’acreditació de la identitat es podrà fer amb la targeta 
d’estranger on hi figura el NIE, amb el document d’identitat o amb 
el passaport del país d’origen.

 3. Per correu postal  
Si els últims dies d’octubre has rebut una comunicació de l’INE, 
podràs manifestar la teva voluntat de vot per internet o per correu 
postal enviant la resposta a la carta, sense franqueig, a la Delegació 
Provincial de l’INE.

Terminis
Les altes al Padró i les declaracions formals d’intenció de vot 
hauran de presentar-se, com a molt tard, el 30 de gener de 2023.



Requisits per participar en les eleccions municipals
•  Tenir 18 anys o més i no estar privat/da del dret de sufragi actiu.

• Estar inscrit/a al Padró Municipal d’Habitants de L’Hospitalet. 

•  Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.

•  Haver residit legalment al territori espanyol el temps exigit:  
3 anys en el cas de Noruega i Regne Unit, 5 anys per a la resta 
de països.

El temps de residència legal s’haurà d’acreditar amb un 
document en vigor que justifiqui l’autorització de residència a 
Espanya.

•  Sol·licitar la teva inscripció al Cens Electoral manifestant la teva 
voluntat de votar. 

Ets ciutadà/na de  
Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, 
Equador, Islàndia, Noruega, Nova 
Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit1, 
República de Trinitat i Tobago o  Xile?2

1.  Per Regne Unit, s’entèn el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
2.  O nacional d’altres països amb què s’estableixin acords d’última hora.



Com inscriure’t al Cens Electoral?
De tres formes:

 1. Per internet 
Accedint al procediment “Sol·licitud d’inscripció”, a través de la 
seu electrònica de l’INE: https://sede.ine.gob.es.

 2. A l’Ajuntament de L’Hospitalet 
Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i/o a les Regidories 
de Districte.

Identificant-te amb la targeta d’identitat d’estranger. En el cas 
dels nacionals de Noruega, Islàndia i Regne Unit s’admet també 
el document nacional d’identitat o el passaport del país d’origen.

 3. Per correu postal 
Si els últims dies de novembre has rebut una comunicació de 
l’INE, podràs manifestar la teva voluntat de vot per internet o per 
correu postal enviant la resposta a la carta, sense franqueig, a la 
Delegació Provincial de l’INE

Terminis
Les dates en què es podrà fer la inscripció seran de l’1 de desembre 
de 2022 al 15 de gener de 2023.



Important
•  Estar inscrit/a al cens electoral és 

indispensable per votar.
•  Els terminis per garantir el dret a vot 

acaben el 15 de gener de 2023 (nacionals 
de països amb acord de reciprocitat de vot 
per a les eleccions municipals) i el 30 de 
gener de 2023 (nacionals de la UE).



T’interessa?

Ajuntament de L’Hospitalet
Unitat de Gestió de la Població
Telèfon: 93 402 95 18. De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h*

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Carrer de Girona 10, planta baixa
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h,  
i de dilluns a dijous de 16 a 19 h*

Regidoria del Districte I (el Centre, Sant Josep i Sanfeliu)
Rambla de Just Oliveras, 23
De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 19 h*

Regidoria del Districte II (Collblanc i la Torrassa)
Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 19 h*

Regidoria del Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud)
Avinguda del Metro, 18
De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 19 h*

Regidoria dels Districtes IV i V 
(la Florida, les Planes, Pubilla Cases i Can Serra)
Carrer de Belchite, 5
De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 19 h*

Regidoria del Districte VI (Bellvitge i Gornal)
Plaça de la Cultura, 1
De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous de 16.30 a 19 h*

* Excepte festius.

Oficina del cens electoral 
https://sede.ine.gob.es
Telèfon: 900 343 232


