
 
ELECCIÓNS XERAIS 2016 

(BOE 03/05/2016) 
PRAZOS DE INTERESE 

 

Seccións e mesas electorais 

Publicación BOP e exposición no Concello dos límites 
de Seccións e mesas. 9 de maio 

Reclamacións ante a Xunta Electoral Provincial da 
delimitación das Seccións e mesas. 10 ao 15 de maio 

Resolucións da Xunta Electoral Provincial 10 ao 20 maio 

Consulta Censo electoral (CER e CERE) 

Exposición pública no Concello Do 9 ao 16 de maio 

Resolución reclamacións pola Oficina censo electoral Do 9 ao 19 de maio 

Exposición da resolución das reclamacións en 
Concellos e Consulados 20 de maio 

Reclamación contra resolucións ante o Xuíz do 
contencioso-administrativo 

5 días a partir da 
notificación 

Envío Tarxetas censais 

Comunicación aos electores de mesa e local electoral Do 30 maio ao 07 xuño 

Comunicación de variación de mesa e local electoral Do 7 ao 20 de xuño 

Voto por correspondencia 

Residentes en España 

Solicitude de voto por correo 03 de maio ao 16 de 
xuño 

Envío da documentación para o voto por correo Do 6 ao 19 de xuño 

Remisión por electores do voto por correo Do 6 ao 22 de xuño 

Residentes en España, temporalmente no estranxeiro 

Solicitude voto por correo Do 3 ao 28 maio 

Envío documentación voto por correo (sen 
impugnación de candidatos) 

Do 31 de maio ao 6 de 
xuño 

Envío documentación voto por correo (con 
impugnación de candidatos) 

Do 31 de maio ao 14 de 
xuño 

Remisión por electores do voto por correo Do 31 de maio ao 22 de 
xuño 

Residentes no estranxeiro 

Solicitude voto por correo Do 3 ao 28 maio 

Envío documentación voto por correo (sen 
impugnación de candidatos) 

Do 31 de maio ao 6 de 
xuño 



Envío documentación voto por correo (con 
impugnación de candidatos) 

Do 31 de maio ao 14 de 
xuño 

Remisión por electores do voto por correo Do 31 de maio ao 21 de 
xuño 

Depósito do voto na urna Do 22 ao 24 de xuño 

Residentes no estranxeiro temporalmente en España 

Solicitude voto por correo Do 3 de maio ao 16 de 
xuño 

Envío de documentación Do 06 ao 19 de xuño 

Remisión por electores do voto por correo Do 6 ao 22 de xuño 

DATA VOTACIÓN                                                                               26 DE XUÑO    

Servizo de consulta do censo electoral  no Concello 
durante toda a xornada electoral 

Oficinas Municipais 
Ronda Muralla 

 


