Normativa sobre accesibilidade

Información e consultas:

- Artigos 3 e 87 da Lei Orgánica 5/1985

Teléfono información xeral: 060

do Réxime Electora Xeral

Teléfono voto accesible: 900 150 000

- Regulamento sobre as condicións

www. infoelectoral.mir. es

básicas para a participación na vida
política e os procesos electorais.

infoelectoral@interior.es

(Real Decreto 422/2011, de 25 de

Guía de accesibilidade

Eleccións Xerais
10 de novembro de 2019

marzo).
- Real Decreto 1612/2007, do 7 de
decembro, sobre o procedemento de

Versión en lectura fácil

votación accesible
- Orde INT/3817/2007, do 21 de
decembro, pola que se desenvolve o
procedemento de voto accesible que
facilita ás persoas con discapacidade
visual o exercicio do dereito de sufraxio

Tríptico elaborado por:
- Ministerio do Interior
- Ministerio de Sanidade, Consumo e
Benestar Social
- Oficina de Atención á Discapacidade,
OADIS
Pictogramas do portal ARASAAC
http://arasaac.org/

Locais e mesas electorais accesibles

Maletín para persoas cegas

Recomendacións xerais

Na mesa electoral haberá un espazo

persoas cegas que pediron o maletín.

1. -Actúa con naturalidade e respecto.

accesible para que poidas elixir a túa

Que contén o maletín?:

2. -Pregunta antes de axudar.

papeleta. As persoas que estean na mesa

-guía en braille para usar a documentación

vixiarán que poidas votar.

-un sobre para votar
-varios sobres en braille e tinta

Persoas que están nas mesas
As persoas que están nas mesas reciben

cos nomes das candidaturas

Xunta Electoral da túa Zona.
As persoas xordas, en 7 días, poden pedir
intérprete de lingua de signos ou bucle de
indución.
Isto faise por escrito á Xunta Electoral
Entrégase na mesa electoral.
Na mesa haberá unha lista co DNI das
Votación accesible para persoas cegas que
saiban ler en braille
Podes solicitalo ao Ministerio do Interior no
teléfono gratuíto 900 150 000 do 24 de
setembro ao 21 de outubro.

Se non sabes como actuar contacta
coa persoa que preside a mesa.
4. - Sé prudente co contacto físico.

-dentro de cada sobre está a papeleta.
5. - Facilita o acceso ao Local e á
Mesa electoral.

unha comunicación e un manual. Se non hai
accesibilidade podes escribir unha queixa á

3. -Utiliza o sentido común.

Cando remates de votar, deberás levar
contigo o que sobre para asegurar o
segredo do teu voto

