
Eleccions generals 2023
Vota de manera autònoma 

Informació electoral  
per a persones amb discapacitat
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1. Els teus drets

El dia 2 d’abril hi ha eleccions generals al Principat d’Andorra 
per escollir els representants al Consell General.

Les persones amb discapacitat tenen dret a votar  
i a participar en la vida política i pública en igualtat de condicions  
amb la resta de la ciutadania.

Per això, el Consell General  
estableix noves mesures d’accessibilitat,  
perquè les persones amb discapacitat puguin votar  
amb plena autonomia i respectar el secret de vot.

Com haig de votar?

A casa rebràs informació de les eleccions 
i dels partits polítics.

El dia 2 d’abril has d’anar al teu comú a votar, 
i has de portar un document d’identificació. 
Per exemple, el passaport.

Quan arribis al teu comú, 
et demanaran el document d’identificació 
i et donaran 2 sobres: 

• Un de color blanc, per escollir els representants nacionals.

• Un de color blau, per escollir els representants parroquials.

Els sobres porten un codi QR  
per fer una lectura del contingut de les paperetes.



4

2. Quines mesures d’accessibilitat hi haurà?

• Informació electoral accessible

• Llocs de votació (comuns i Batllia) i cabines accessibles

• Transport adaptat

• Vot accessible i assistència per votar

• Delegació del vot i vot per dipòsit judicial

Qui pot sol·licitar aquestes mesures d’accessibilitat?

• Persones valorades per la Conava  
(Comissió Nacional de Valoració)  
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

• Les persones valorades per la Covass  
(Comissió de Valoració Sociosanitària)  
amb un grau 3 o superior de dependència.

• A algunes d’aquestes mesures també s’hi poden acollir  
les persones amb una malaltia greu.

Ves a les cabines de votació. 
Allà hi trobaràs les paperetes dels diferents partits polítics. 
Escull les que vulguis, i fica-les dins dels sobres.

En sortir de la cabina, quan t’autoritzi el president de la mesa 
ja pots introduir els sobres dins les urnes.
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Informació electoral accessible

Pots demanar informació sobre les eleccions 
en un format accessible, com ara lletra gran,  
lectura fàcil, suport sonor i pictogrames.

Quan ho haig de sol·licitar?

Del 7 al 13 de febrer.

On ho haig de sol·licitar?

• A la seu electrònica del Govern:  
www.e-tramits.ad (eleccions).

• De manera presencial, a Tràmits del Govern: 
carrer Prat de la Creu, número 62-64,  
Andorra la Vella, o al teu comú.

Quina informació em donaran?

• Informació general sobre els teus drets  
i sobre els suports per votar.

• Informació general  
i propostes de les diverses candidatures  
(per escrit i en suport sonor).

3. Informació sobre les mesures d’accessibilitat
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Altra informació accessible

• Les campanyes institucionals  
han d’informar sobre els drets electorals 
de les persones amb discapacitat. 

• El lloc web www.eleccions.ad ha d’incloure el suport sonor.

• La propaganda electoral gratuïta  
ha d’incloure formats accessibles.

• Les professions de fe seran al lloc web  
www.eleccions.ad en versió sonora.

• Les associacions i entitats de l’àmbit de la discapacitat  
poden sol·licitar al Govern informació accessible  
per facilitar-la als socis o afiliats.

• Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA)  
ha d’oferir la propaganda electoral gratuïta  
en format accessible (subtítols).

Llocs de votació (comuns i Batllia)  
i cabines accessibles

Els llocs i les cabines de votació seran accessibles. 
Si hi ha molta cua per votar i et costa esperar,  
et poden donar prioritat per votar.
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Transport adaptat

Si tens greus problemes de mobilitat, 
pots demanar un transport adaptat per anar a votar. 
Ho hauràs de justificar  
amb la valoració de les dificultats de mobilitat 
o amb un certificat mèdic.

Quan ho haig de sol·licitar?

Ho pots sol·licitar fins al 17 de març.

Com ho haig de sol·licitar?

Pots trobar els formularis i presentar-los:

• A la seu electrònica del Govern  
www.e-tramits.ad (eleccions).  
Busca el model oficial. 

• De manera presencial, a Tràmits del Govern: 
carrer Prat de la Creu, número 62-64,  
Andorra la Vella, o a Tràmits del teu comú.
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Vot accessible i assistència per votar

Als llocs de votació (comuns i Batllia),  
si necessites ajuda per trobar la papereta, 
introduir-la a l’urna o fer qualsevol altra acció, 
tens dret que una persona et doni suport.

Tens dos opcions:

• Que t’acompanyi una persona. 
Ha de ser el teu tutor, curador, defensor judicial  
o un professional que hagis escollit de l’entitat tutelar.

• Demanar una persona assistent. 
Si és una altra persona, podràs demanar-ho 
fins el 17 de març del 2023.

Com ho haig de sol·licitar?

Pots trobar els formularis i presentar-los:

• A la seu electrònica del Govern:  
www.e-tramits.ad (eleccions).  
Busca el model oficial. 

• De manera presencial, a Tràmits del Govern: 
carrer Prat de la Creu, número 62-64,  
Andorra la Vella, o a Tràmits del teu comú.
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1. Delegar el vot 

Això vol dir que una altra persona dipositarà el vot en el teu nom.  
Aquesta persona ha de tenir dret a votar al Principat d’Andorra.

Com ho haig de fer?

Un notari andorrà ho ha d’autoritzar amb una escriptura pública. 
En aquesta escriptura ha de constar la persona que hagis escollit  
perquè dipositi el vot en el teu nom. 
Aquest document serà vàlid durant 1 any com a màxim.

La persona que escullis:

• No pot tenir delegat el vot d’una altra persona.

• Ha de presentar l’escriptura pública al president de la mesa 
el dia de les eleccions.

4. I si no puc anar a votar?

Si la teva discapacitat t’impedeix anar a votar el dia 2 d’abril 
o tens greus dificultats per fer-ho 
tot i les mesures d’accessibilitat, tens diverses opcions:

Si tens discapacitat visual, 
les paperetes tindran un codi QR per llegir el contingut. 
Si no tens un aparell o uns auriculars per accedir al codi QR, 
els pots demanar del 7 al 13 de febrer.

Si ets una persona amb sordceguesa, 
pots demanar l’assistència d’una persona de la teva confiança 
que conegui els sistemes alternatius de comunicació.
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2. Vot per dipòsit judicial

Això vol dir que votes tu, però un altre dia i en un lloc diferent 
del dia de les eleccions.

2.1. Votar a la Batllia 
Ho pots fer des del 19 de març fins a l’1 d’abril  
a les 13 hores. 
Ho has de demanar a la Batllia  
entre el 7 i el 13 de febrer.

2.2. Votar davant del batlle  
Pots votar des del teu domicili o lloc on siguis atès 
si la teva situació no et permet desplaçar-te. 
Ha de ser en un domicili  
o en un centre del Principat d’Andorra on siguis atès. 
Ho pots demanar fins el 29 de març.
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