
SUPORTS PER EXERCIR EL DRET 
DE VOT DE LES PERSONES AMB 

DISCAPACITAT

 Informació personalitzada sobre els suports   
 en formats accessibles (Braille, lectura fàcil,   
 pictogrames, subtitulació, llengua de signes,   
 suport sonor i electrònic, etc.).

 Informació general. En suport escrit i sonor:
  Lloc web Eleccions.ad
  Tríptics informatius
  Professions de fe

 Propaganda electoral gratuïta en versió   
 subtitulada.

 Espais electorals i cabines aïlladores   
 accessibles i habilitades.

 Vot accessible per a persones amb   
 discapacitat visual:
  Paperetes i sobres electorals únics amb 
  QR per accedir al contingut en àudio

 Possibilitat d’assistència per a l’exercici
 del vot.

 Delegació de vot.

 Vot judicial davant del batlle.

 Transport adaptat per a persones amb   
 problemes de mobilitat.

DEL VOT

Exerceix la potestat legislativa

Elegeix el cap de Govern

Impulsa i controla l’acció 
política del Govern

Funcions

28 consellers generals

Composició

Consell General

Meitat parroquial
2 consellers per cada parròquia

Meitat nacional
14 consellers per a tot el país



Eviteu que el vostre vot esdevingui nul.
Entre altres consideracions, observeu que...

no heu d'escriure res a les paperetes.

no heu de fer les candidatures a mà,
 ni barrejar els noms dels candidats.

no heu de modificar ni alterar l'ordre
 dels candidats.

no heu d'introduir paperetes de candidatures 
diferents en un

 mateix sobre.

Vots nuls

Circumscripció
parroquial

Llista amb dos candidats
i tres suplents

Circumscripció
 nacional

Llista amb catorze candidats
i tres suplents

Aneu a la mesa i, quan el president us autoritzi,
dipositeu el sobre blanc (circumscripció
parroquial) a l’urna blanca i el sobre blau
(circumscripció nacional) a l’urna blava. 

Retireu-vos a la cabina aïlladora i procediu 
de la manera següent:

En el sobre de color blanc introduïu-hi una 
papereta de color blanc: la candidatura 
d’àmbit parroquial que heu triat o una 
papereta equivalent al vot en blanc.

En el sobre de color blau introduïu-hi una 
papereta de color blau: la candidatura 
d’àmbit nacional que heu triat o una 
papereta equivalent al vot en blanc.

Totes les paperetes i els sobres tenen un 
codi QR per accedir al seu contingut
en àudio.

El president de la mesa us dona dos sobres: 
un de color blanc i un altre de color blau, 
amb un codi QR amb el contingut en àudio 
per poder-los diferenciar.

Identifiqueu-vos davant el president de 
la mesa amb el document acreditatiu.1
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Exercici del vot


