VOTAR DES DE L’EXTERIOR ES DIFÍCIL PERO NO
IMPOSSIBLE. INSCRIVIU-VOS AL CERA
I TAMBÉ AL REGISTRE DE CATALANS RESIDENTS A
L’EXTERIOR
JA SOM 217.479 ELS CATALANS DE L'EXTERIOR INSCRITS AL CERA (CENS
ELECTORAL DE RESIDENTS ABSENTS)
La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de
febrer de 2017 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 217.479.
Això representa un augment de 833 electors en un mes, un augment de 13.777 electors entre febrer de 2016 i
febrer de 2017 i un augment de 20.877 votants respecte dels 196.602 inscrits que van tenir dret de vot en
les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015.
Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país. Aquestes xifres no
tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats
espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior
a la xifra oficial.
El CERA és el cens que permet als catalans de l’exterior poder votar en els diversos processos electorals
en que tenen dret a fer-ho (eleccions generals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament
Europeu i referèndums convocats per l’Estat). Les condicions de vot, tal i com va quedar de manifest en les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats espanyol, són desastroses atesa la baixa
qualitat democràtica de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amb el pervers sistema del
'voto rogado' que va fer que únicament el 7,5% dels inscrits catalans podessin votar en les eleccions del 27 de
setembre de 2015 i del 26 de juny de 2016.
El procés de reforma de la LOREG i l'abolició dels articles 75 que instaura el 'voto rogado' i 42 que redueix els
terminis de vot de 54 a 47 dies, al que s’han compromès tots els partits al Congrés de Diputats i al Senat,
s’abordarà, així ho esperem, en l'actual legislatura.
També cal tenir en compte que per a poder optar pel vot electrònic, cas que l'Estat no impugni la llei catalana
en aquest sentit que s'aprovarà en els mesos vinents, continua essent imprescindible que l'elector català de
l'exterior estigui donat d'alta al CERA com a resident permanent.
El CERA (Cens Electoral de Residents Absents)
Per tal doncs de preservar els drets de vot de tots els catalans de l’exterior, sigui quin sigui el sentit del seu vot
en qualsevol tipus d’eleccions (estatals, catalanes, europees) o en una consulta referendària, és important que
tingueu en compte que:


Evidentment si no esteu inscrits al Registre de Matrícula Consular (RMC) del vostre país de
residència i per la raó que sigui no voleu fer aquest pas, podeu desplaçar-vos a Catalunya la jornada
electoral corresponent i votar a la vostra taula electoral en cas de processos electorals avalats per la
legislació de l’Estat si teniu els mitjans econòmics i laborals per a fer aquest viatge.



Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, és convenient que us inscriviu en el
CERA (Cens Electoral de Residents Absents) al corresponent Consolat o Ambaixada. Tots els residents
espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents
absents, formen part automàticament del CERA.



Si sou residents temporals en el vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us voleu donar d’alta en el
Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents permanents podreu donar-vos d’alta en el
registre ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) en els 25 dies que precedeixin la
convocatòria electoral. Tingueu en compte que els consolats espanyols tenen instruccions clares de

rebutjar les inscripcions dels residents amb més d’un any de residencia al país al considerar-los
permanents.
El Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior
En tots els casos us suggerim fer, en paral·lel a la vostra inscripció al CERA o de manera immediata si ja esteu
inscrits al CERA i no ho heu fet, que us doneu d’alta al Registre de Catalans i Catalanes Residents a
l’Exterior creat l'any 2014.
Aquest Registre es va crear atesa la negativa de l’Estat de transferir a les comunitats autònomes les dades
personals dels censats al PERE i a la necessitat de millorar el coneixement de la població exterior per endegar
polítiques de suport apropiades. El registre és una eina útil per un millor coneixement estadístic dels catalans de
l'exterior si bé no podrà, en cap cas, substituir al PERE. Al mateix temps pot tenir utilitat, en el marc del que
disposa la Llei de Consultes No Referendàries, per a facilitar la participació electoral dels catalans de l'exterior
en processos participatius.


El Govern català té en marxa el web
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanesexterior/registre/ on es pot fer de manera telemàtica tot el tràmit d'inscripció.



Per acreditar la identitat i nacionalitat espanyola podeu fer servir una fotocòpia del Document Nacional
d'Identitat o del Passaport espanyol. Per acreditar la residència a l'exterior i el darrer veïnatge
administratiu a Catalunya podeu fer servir una fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Padró d'Espanyols
Residents a l'Exterior (PERE), una fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Cens d'Electors Residents
Absents (CERA) o una fotocòpia de la Targeta censal de les darreres eleccions convocades. Trobareu
exemples d'aquesta documentació a http://exteriors.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-decatalans-i-catalanes-residents-a-lexterior-00001?moda=1



Podeu aconseguir el Certificat d'inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Exterior (PERE)
sol·licitant-la a la vostra Delegació Provincial de l'INE (Instituto Nacional de Estadística). Trobareu
l'imprès a omplir i les adreces on enviar la sol·licitud en el web mencionat.



El Govern català ha creat diversos avantatges per a les persones inscrites al Registre. Es tracta de una
Targeta Sanitària Individual (només per certs països sense cobertura sanitària pública), el Carnet
Jove ( joves d’entre 12 i 30 anys), accés al programa de colònies L’estiu és teu, Descomptes al
Xanascat (Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya), servei eBiblio, Fas 6 anys, tria un llibre i
accés a la plataforma IQUIOSC.cat. Els detalls a http://exteriors.gencat.cat/ca/ambitsdactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/registre/serveis-als-inscrits-al-registre/

Convidem a totes les comunitats catalanes de l'exterior a organitzar actes de promoció i informació
sobre la inscripció al CERA i al Registre Exterior.
Cal estar democràticament preparats per a totes les situacions en les que el nostre vot com a residents a
l’exterior serà necessari.
Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.
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