Normativa sobre accessibilitat

- Articles 3 i 87 de la Llei Orgànica
5/1985 del règim electoral general
- Reglament sobre les condicions
bàsiques per a la participació en la vida

Informació i consultes:

Telèfon informació general: 060
Telèfon vot accessible: 900 150 000
www.infoelectoral.mir.es
infoelectoral@interior.es

Guia d'accessibilitat

política i els processos electorals.
Eleccions Generals 2019

(Reial Decret 422/2011, de 25 de
març).
- Reial Decret 1612/2007,

Versió en lectura fàcil

de 7 de desembre sobre
el procediment de votació accessible
- Ordre INT/3817/2007,
de 21 de desembre, per la qual
es desenvolupa el procediment de

Tríptic elaborat per

vot accessible que facilita a les

- Ministeri de l'Interior

persones amb discapacitat visual

- Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar

l'exercici del dret de sufragi

Social
- Oficina de Atenció a la Discapacitat, OADIS

Pictogrames del portal ARASAAC
http://arasaac.org/

Locals i meses electorals accessibles

Maletí per a persones cegues

Recomanacions generals

En la mesa electoral hi haurà un

S'entrega en la mesa electoral.

espai accessible

En la mesa hi haurà una llista

1. -Actue amb naturalitat i respecte.

perquè pugues triar la teua papereta.

amb el DNI de les persones cegues

2. -Pregunte abans d'ajudar.

Les persones que estiguen a la mesa

que han demanat el maletí.

3. -Utilitze el sentit comú.

vigilaran que pugues votar.

N'hi ha dos:
Un, per a les eleccions Generals

Persones que estiguen a la mesa
Les persones que estiguen a les meses

i un altre, per a les autonòmiques
(Comunitat Valenciana)

reben una comunicació i un manual.

Què conté el maletí?

Si no hi ha accessibilitat

-guia en braille per a utilitzar la documentació

pots escriure una queixa

-un sobre per a votar

a la Junta Electorals de la teua Zona.

-diversos sobres en braille i tinta

Les persones sordes en 7 dies
poden demanar intèrpret de llengua de signes
o bucle d'inducció.

amb els noms de les candidatures
-dins de cada sobre
hi ha la papereta.

Se sol·licita per escrit a la Junta Electoral
Quan acabes de votar
Votació accessible per a persones cegues
que sàpiguen llegir en braille

hauràs de dur-te el que no utilitzes
per a assegurar el secret del teu vot

Pots sol·licitar-ho al Ministeri de l'Interior
en el telèfon gratuït 900 150 000
del 5 de març a l'1 d'abril.

Si no sap com actuar, contacte
amb la persona que presidix la mesa.
4. -Siga prudent amb el contacte físic.
5. -Facilite l'accés al local
i a la mesa electoral.

