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SOL·LICITUD A LA JUNTA ELECTORAL D’EMISSIÓ DE VOT PER CORREU  
SOLICITUD A LA JUNTA ELECTORAL DE EMISIÓN DE VOTO POR CORREO 

 
 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT /DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 

EN CAS L’ELECTOR SIGUI PERSONA FÍSICA 
Cognom i nom / Apellidos y nombre Núm. DNI 

EN CAS L’ELECTOR SIGUI PERSONA JURÍDICA 
Raó social / Razón social NIF 

Cognom i nom del representant / Apellidos y nombre del representante DNI 

 
 
amb el número   d’inscrit CT/  i domicili a: 
con el número de inscrito CT/ y domicilio en: 
 
Domicili (carrer/plaça…)/Domicilio (calle/plaza…) 
 

Núm. Pis/Piso 

Municipi / Municipio 
 

C. Postal Província / Provincia 

 
Domicili on desitja que se li enviï la documentació per al vot 
per correu  (carrer, plaça, número, Municipi i Província)  
En cas de ser diferent a la indicada a l’apartat anterior 
Domicilio al que desea se le envie la documentación para el voto 
por correo (calle, plaza, número, Municipio y Província) 
En caso de ser distinta a la indicada en el apartado anterior 

 
 
 
 

 
En cas de no poder presentar personalment la sol·licitud / En caso de no poder presentar personalmente la solicitud 
Dadades de la persona autoritzada / Datos de la persona autorizada: 
Cognoms / Apellidos 
 

Nom / Nombre Núm. DNI / Nº DNI 

És indispensable acreditar la identitat i representació mitjançant document autenticat per notari o cònsol   
Es indispensable acreditar la identidad i representación mediante documento autenticado por notario o cónsul 
 
 
Exposa la impossibilitat en què es troba d'emetre el vot en el seu lloc habitual de residència i sol·licita que, d'acord 
amb l'article 35 de l'Ordre d'11 d'octubre de 2001 que aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica, se li expedeixi la certificació acreditativa de figurar inscrit en el CENS a l'efecte de poder 
emetre el vot per correspondència.  
Expone la imposibilidad en que se encuentra de emitir el voto en el lugar de su residencia habitual y solicita que al 
amparo del artículo 35 de la Orden de 11 de Octubre de 2001 que aprueba el Reglamento del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica, se expida la certificación acreditativa de figurar inscrito en el CENSO a los efectos de 
poder emitir el voto por correspondencia.  
 
 
 
 

 
 
 
 

    
Signatura/Firma (del sol·licitant/ del solicitante) 

 
 
El termini per a presentar aquesta sol·licitud s'inicia el dia 30/03/2019 i finalitza el dia 03/05/2019 i es pot presentar davant les 
Oficines Comarcals del DARP o Serveis Territorials d’aquelles comarques que no tinguin Oficina Comarcal / El plazo para 
presentar esta solicitud se inicia el día 29/03/2019 y finaliza el día 03/05/2019 y se puede presentar ante las Oficinas 
Comarcales del DARP o Servicios Territoriales de las comarcas que no tengan Oficina Comarcal. 
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