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1. Dades de l'elector

Nom i cognoms:

Data i lloc de naixement:       Núm. de passaport:

Adreça de residència a l'estranger: 2

Codi postal i població:       País:

Adreça electrònica:       Tel. fix/mòbil:

2. Autorització, data i signatura

L’elector declara que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i completes i que està assabentat que una falsedat pot donar 
lloc a la incoació d’un procediment judicial per possible delicte.

Lloc i data:

Signatura de la persona que sol·licita

Informació important

La data del certificat d'acreditació de circumstància ha de ser, com a màxim, sis mesos naturals anterior a la data d’enviament de la sol·licitud 
de vot per dipòsit judicial per correu. 

Documentació general que s'ha d'adjuntar

 F Fotocòpia del passaport vigent.

En cas d'estudiants a l'estranger

 F Certificat d’acreditació de circumstància per als electors que cursen estudis a l’estranger, datat, signat i segellat pel centre educatiu on 
cursa els estudis.3

En cas de treballadors a l'estranger

 F Certificat d’acreditació de circumstància per als electors que realitzen temporalment una activitat laboral o professional, datat, signat i 
segellat per l’empresa on desenvolupa l’activitat professional o laboral o, en el cas de treballadors per compte propi, l’autoritat competent 
que l’acrediti. 3

Sol·licitud de vot per dipòsit judicial per correu - eleccions generals 2015 -
F resident a l'estranger 1       F estudiant a l'estranger       F treballador temporal a l'estranger 

1. Consta com a resident estranger en el registre electoral i en les llistes electorals definitives.
2. Adreça per a les comunicacions, enviament de material electoral i del vot per dipòsit judicial per correu (només serà vàlida per a les eleccions o referèndum de l’en-

capçalament).
3. Si aquest certificat acreditatiu està escrit en una llengua diferent del català, el francès, el castellà, el portuguès o l’anglès, s’ha d’adjuntar també una traducció jurada 

a qualsevol d’aquests idiomes. A2
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Legislació aplicable

• Constitució del Principat d’Andorra, del 14 de març de 1993.
• Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
• Llei 7/2014, del 24 d’abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
• Decret del 26-11-2014 d’aprovació del Reglament per a l’exercici del dret per dipòsit judicial per correu.
• D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, l’elector autoritza el Govern a trametre les dades que figuren 

en aquesta sol·licitud a l’entitat de missatgeria amb servei internacional referida a l’article 9 del Reglament per a l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial 
per correu.
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