NORMATIVA SOBRE ACCESSIBILITAT
ELECCIONS MAIG 2019:

- Articles 3 i 87 Llei orgànica 5/1985 del
règim electoral general.
-

Reglament

sobre

les

condicions

RECOMANACIONS PER DIRIGIR-SE

bàsiques per a la participació en la vida

ALS VOTANTS AMB

política i els processos electorals. (Reial

DISCAPACITAT:

decret 422/2011, de 25 de març).
- Reial decret 1612/2007, de 7 de
desembre

sobre

el

procediment

1. Actue amb naturalitat i respecte.

de

votació accessible (amb documentació

2. Pregunte abans d'ajudar.

complementària en braille).

3. Utilitze el sentit comú.

-

Ordre

INT/3817/2007,

de

21

de

4. Siga prudent amb el contacte físic.

desembre, per la qual es desplega el

l'itinerari cap a la mesa electoral.

a les persones amb discapacitat visual
l'exercici del dret de sufragi, regulat en el
decret

1612/2007,

de

7

de

Tríptic elaborat:

desembre.

- pel Ministeri de l'Interior,

INFORMACIÓ I CONSULTES:

- per l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat

Telèfon informació general: 060
Telèfon vot accessible: 900 150 000

(Consell Nacional de la Discapacitat),
- pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social.

www.infoelectoral.mir.es
infoelectoral@interior.es

ELECCIONS MAIG 2019

5. Facilite l'accés al local electoral i

procediment de vot accessible que facilita

Reial

GUIA D'ACCESSIBILITAT

VERSIÓ EN LECTURA FÀCIL

LOCALS I MESES ELECTORALS
ACCESSIBLES
Els locals electorals han de tindre un espai
accessible, a prop de la mesa electoral, on els
votants puguen triar les paperetes en privat.

NOTA IMPORTANT: EL MALETÍ DE VOTACIÓ RECOMANACIONS GENERALS
ACCESSIBLE PER A CECS S’ENTREGA A LA
1. Actue amb naturalitat i respecte.
MESA ELECTORAL
Si una persona cega va sol·licitar el procediment, Les persones amb discapacitat són autònomes
el dia de les eleccions en la mesa electoral hi ha i independents, i se les ha de tractar com a
tals.

Les persones que integren les meses han de
vetlar perquè es puga votar amb autonomia.

d’haver:

PERSONES QUE INTEGREN LES MESES
ELECTORALS

s’entregarà en la mesa electoral només als qui Abans d'actuar informe’s de com pot ajudar i

1. Un llistat amb el DNI dels sol·licitants. El maletí 2. Pregunte abans d'ajudar.

- Les persones que componen la mesa electoral estiguen en el llistat.
reben una notificació i un manual.
2. Un maletí per a les eleccions al Parlament
- Qualsevol sol·licitud o queixa sobre accessibilitat Europeu i un altre per a les eleccions
s'ha d'enviar a la Junta Electoral de Zona.
autonòmiques, amb el contingut següent en
- Les persones sordes, després de rebre la
cadascun d’aquests:
notificació, tenen 7 dies per sol·licitar un servici
gratuït d'intèrpret de llengua de signes o un bucle - Guia en braille sobre com utilitzar la
d'inducció, segons ho necessiten. S'ha de
documentació que hi ha dins del maletí.
sol·licitar per escrit a la Junta Electoral de Zona.

sempre ha de dirigir-se a la persona amb

PROCEDIMENT DE VOTACIÓ ACCESSIBLE - Un sobre de votació.
PER A PERSONES CEGUES QUE SÀPIEN
- Un sobre gran que contindrà diversos sobres
LLEGIR BRAILLE
(etiquetats en tinta i braille) amb el nom de les
Les persones cegues que sàpien braille poden candidatures.
sol·licitar el procediment telefonant al Ministeri de
l'Interior 900 150 000, del 2 al 29 d'abril. Aquest Dins de cada sobre estarà la papereta (estàndard)
procediment de votació és presencial. El vot corresponent.
presencial en la mesa electoral és incompatible
Es recomana al votant que després de la votació
amb el vot per correu.

formen

s’emporte la carpeta i el material sobrant, per
assegurar el secret del vot emés.

discapacitat, no al seu acompanyant.
3. Utilitze el sentit comú.
Si té alguna incidència i no sap com actuar,
contacte amb el president o la presidenta de
mesa o amb el representant o la representant
de l'Administració al local electoral. Si es
cues,

és

recomanable

que

les

persones amb mobilitat reduïda voten primer.
4. Siga prudent amb el contacte físic.
Algunes

persones

amb

mobilitat

reduïda

depenen dels seus braços per mantindre
l'equilibri, per la qual cosa s’ha d'evitar aquest
contacte.
5. Facilite l'accés al local electoral i a la
mesa electoral.

