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Període de reclamacions al cens per a 
les eleccions del 14 de febrer

Período de reclamaciones al censo para 
las elecciones del 14 de febrero

Del 28 de desembre al 4 de gener (ambdós inclosos) s’obre el període de reclamacions al 
cens que s’utilitzarà a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Per compro-
var si consteu en el cens electoral i si les vostres dades són correctes, podeu consultar-ho 
al web municipal (www.esplugues.cat) o adreçar-vos als Punts d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC) –plaça Santa Magdalena, 24 o rambla Verge de la Mercè, 1–, els dies feiners, de 8.30 a 
14 hores, amb la vostra documentació (DNI, NIE, passaport o permís de conduir). És impor-
tant comprovar si les dades són correctes, perquè ara és el moment de fer les reclamacions 
oportunes.

Des del mateix 4 de gener i fins al 14 de febrer també es podrà consultar a la pàgina web, als 
quioscos electrònics i als PAC en quin col·legi electoral li correspon votar. Cal tenir present 
que, amb motiu de la pandèmia, alguns col·legis canviaran.

Del 28 de diciembre al 4 de enero (ambos inclusive) se abre el periodo de reclamaciones al 
censo que se utilizará en las elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero. Para 
comprobar si consta en el censo electoral y si sus datos son correctos, puede consultarlo 
en la web municipal (www.esplugues.cat) o dirigirse a los Puntos de Atención a la Ciuda-
danía (PAC) -plaza Santa Magdalena, 24 o rambla Verge de la Mercè, 1-, los días laborables, 
de 8.30 a 14 horas, con su documentación (DNI, NIE, pasaporte o permiso de conducir). Es 
importante comprobar si los datos son correctos, porque ahora es el momento de hacer las 
reclamaciones oportunas.

Desde el mismo 4 de enero y hasta el 14 de febrero también se podrá consultar en la página 
web, los quioscos electrónicos y los PAC en qué colegio electoral le corresponde votar. Hay 
que tener presente que, con motivo de la pandemia, algunos colegios cambiarán.


