
NOTA INFORMATIVA SOBRE L’EMISSIÓ DEL VOT PER CORREU

Si el proper 3 de juny no es pot anar a votar a les seus de votació i tampoc no es pot emetre el vot els dies 
previstos per al vot anticipat (1 i 2 de juny), és important recordar que els Estatuts de l’ICAB preveuen la 
possibilitat de votar per correu. A continuació, s’explica com fer-ho en 3 passes:

  1.- COM FER LA SOL·LICITUD PER VOTAR PER CORREU

IMPORTANT -> POT SOL·LICITAR-SE DES DEL 22 D’ABRIL FINS AL 19 DE MAIG.

FER LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT

• És la regla general.
• És un tràmit ràpid que pot fer-se a la Secretaria de l’ICAB (Mallorca, 283 2a planta) o a alguna de les 11 Delegacions 
   Territorials (* Veure Annex amb horaris i adreces), mitjançant una compareixença personal.
• Cal identificar-se amb el DNI, passaport, carnet col·legial o targeta resident.

FER LA SOL·LICITUD PER CORREU

• És possible només en aquests 2 casos:

- Advocats/des exercents amb domicili professional FORA de la demarcació col·legial i els advocats/des sense 
exercici (**Veure annex) i col·legiats/des no exercents amb residència FORA de la demarcació de l’ICAB.

- Advocats/des exercents amb domicili professional DINS de la demarcació col·legial i els advocats/des sense 
exercici (**Veure annex) i col·legiats/des no exercents amb residència DINS de la demarcació de l’ICAB que per 
impossibilitat física (malaltia, absència, etc...) NO puguin fer la compareixença personal. En aquest cas, s’ha 
d’acompanyar un justificant que serà valorat pel Comitè Electoral.

• Documentació: Escrit de sol·licitud signat personalment + una fotocòpia per ambdues cares d’un d’aquests 
documents: DNI, passaport, carnet col·legial o targeta resident.

• IMPORTANT -> La sol·licitud ha d’adreçar-se a l’ICAB, a l’atenció de la Secretària de l’ICAB (carrer de Mallorca, 283, 
08037 Barcelona) per correu postal certificat.

  2.- TRAMESA O RECOLLIDA DE LA DOCUMENTACIÓ PER VOTAR PER CORREU

TRAMESA

Si la sol·licitud reuneix els requisits previstos als Estatuts col·legials, un cop proclamades les candidatures, l’ICAB 
enviarà a la persona interessada per correu postal certificat la següent documentació necessària per votar per 
correu:

• Una certificació d’inscripció en el cens electoral.
• Una papereta de totes les candidatures proclamades.
• Una papereta en blanc
• Un sobre petit normalitzat (sobre per a l’emissió del vot)
• Un sobre gran normalitzat (sobre de documentació electoral)
• Unes instruccions sobre la manera d’emetre el vot per correu

Aquesta tramesa s’efectua exclusivament al domicili professional, en el cas dels advocats/des exercents, o al domicili 
de residència, en el cas dels advocats/des sense exercici i dels col·legiats/des no exercents, que consti a la Secretaria 
del Col·legi, sense que sigui possible designar una altra adreça o apartat de correus per rebre-la.

RECOLLIDA PERSONAL

IMPORTANT -> En el moment de fer la sol·licitud per votar per correu, es pot indicar que es passarà a recollir 
personalment la documentació necessària per votar per correu a la Secretaria de l’ICAB o a la Delegació Territorial en 
què s’ha fet la sol·licitud. La recollida s’haurà de fer en persona (no es pot delegar en una altra persona), prèvia 
identificació, a partir de la proclamació de candidatures.

  3.- EMISSIÓ DEL VOT PER CORREU

En les Instruccions que enviarà el Col·legi, s’explicarà com preparar i emetre el vot per correu. 
En resum, els tràmits a realitzar són:

PREPARACIÓ DEL VOT
• Cal introduir la papereta de votació escollida dins del “Sobre per a l’emissió del vot”
• Dins del “Sobre de documentació electoral” s’introduirà:

-  El “sobre per a l’emissió del vot”.
-  El “certificat d’inscripció en el cens electoral” que ha enviat el Col·legi.
-  Una fotocòpia per ambdues cares del DNI, carnet col·legial, passaport o targeta resident.
   Caldrà estampar personalment la signatura en un espai reservat a aquest efecte en aquest sobre.

• S’introduirà el “Sobre de documentació electoral” ja tancat, dins d’un tercer sobre - de lliure elecció; 
   no hi ha un model normalitzat - indicant el nom i cognoms com a remitent en el revers. 

IMPORTANT -> En l’anvers de la carta haurà d’indicar-se com a destinatari a:

Excm. Sr. Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Carrer de Mallorca, 283
08037 BARCELONA
VOTACIÓ PER A LES ELECCIONS QUE SE CELEBRARAN EL 3 DE JUNY DE 2021

ENVIAMENT DEL VOT PER CORREU A L’ICAB
• Aquest tercer sobre que conté tota la documentació, s’haurà d’enviar per correu postal certificat a l’ICAB.
• IMPORTANT -> Per poder computar el vot per correu, la carta certificada haurà d’arribar a l’ICAB abans de les 21 h 
del dijous 3 de juny. Per aquest motiu, si es va just de temps el més segur és fer l’enviament per correu postal 
certificat urgent.

*ANNEX 1.-Adreces i horaris per a les compareixences personals per sol·licitar la documentació necessària 
per votar per correu

- Secretaria del Col·legi (Carrer Mallorca, 283, 2a planta, Barcelona): de dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 15 h. 

- Delegacions d’Arenys de Mar, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat/Cornellà, Gavà, Igualada, Santa Coloma de 
Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú: de dilluns a divendres de 9 a 14 h a les seus de les 
respectives Delegacions.

Delegació d’Arenys de Mar: C/ Auterive, s/n (Edifici Jutjats).
Delegació de Badalona: C/ Prim, 40 (Edifici Jutjats).
Del. Hospitalet de Llobregat/Cornellà: Ciutat de la Justícia, edifici H, Av. Carrilet 2, planta 3a, de L’Hospitalet de Ll.
Delegació de Gavà: Plaça Batista i Roca, s/n (Edifici Jutjats).
Delegació d’Igualada: Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer,113 (Edifici Jutjats).
Delegació de Santa Coloma de Gramenet: Passeig Salzereda 15-18 (Edifici Jutjats).
Delegació de Vilafranca del Penedès: Avinguda Europa, 10 (Edifici Jutjats).
Delegació de Vilanova i la Geltrú: Ronda Ibèrica, 175 (Edifici Jutjats).
- Delegació de Sant Boi de Llobregat (C/ Carles Martí i Vila, 2-4. Edifici Jutjats): dilluns, dimecres, i divendres de 9  
 a 14 h, en la seu de la delegació.
- Delegació del Prat de Llobregat (plaça de l’Amistat, 1. Edifici Jutjats), dilluns, dimecres i divendres 
  de 9 a 14 h, en la seu de la delegació.
- Delegació de Berga (Programari Lliure, 5. Edifici Jutjats): dijous de 9 a 14 h, en la seu de la delegació.

** ANNEX 2.- Advocats/des sense exercici

Segons l’article 4.2 dels Estatuts col·legials “les persones col·legiades exercents que cessin en l’exercici de l’advocacia i passin 
a la situació de no exercents, després d’haver exercit almenys durant vint-i-cinc anys, poden continuar utilitzant la denominació 
d’advocat o advocada, però sempre han d’afegir  l’expressió “sense exercici”, com a reconeixement permanent de la seva 
vocació i valuosa contribució a la professió i al Col·legi.”El vot dels advocats/des sense exercici té valor doble, igual que el dels 
advocats/des exercents (article 94.3 dels Estatuts col·legials).
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