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Qui hi pot participar?
A Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 

2014 que disposin d’un document nacional d’identitat 
(DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de 
Catalunya. Per participar-hi han de presentar el DNI 
vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que 
no hi apareix la fotografia).

B Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 
2014 nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres 
estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord). Per partici-
par-hi han de presentar el document d’identitat o passa-
port vigent acompanyat del Certificat de registre de 
ciutadans de la Unió Europea, on consta el número 
d’identitat d’estranger i l’adreça de residència en un muni-
cipi de Catalunya.

C Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 
2014 nacionals de tercers estats. Per participar-hi han de 
presentar el passaport vigent acompanyat de la targeta 
d’identitat d’estranger (TIE) vigent, on consti l’adreça de 
residència en un municipi de Catalunya.

 

Com hi puc participar?

Inscripció en el fitxer de participants
Cada persona només podrà participar una sola vegada i 
la participació és personal i intransferible.
Per poder participar-hi, cal inscriure’s en el fitxer de 
participants. La inscripció es fa efectiva en el mateix 
moment de participar.

Procediment de participació
Les persones residents a Catalunya poden participar el 
dia 9 de novembre, entre les 9 i les 20 hores, en el local i 
la mesa de participació que tinguin assignats per raó de 
l'adreça de residència i del primer cognom.

Com hi puc anar?
S’ha disposat de 3 línies d’autobusos GRATUÏTS que 
faran el servei d’anada i tornada durant tot el dia.
Fixeu-vos en el punt de parada que més us convingui.

Que passa si no tinc papereta de votació?
Cap problema!  Us la podreu baixar d’internet des de la 
plana www.participa2014.cat.
També podreu trobar paperetes i sobres als punts de 
votació corresponents.


