GUIA EXPLICATIVA
I. CONTINGUT DE LA CARPETA DE VOT ACCESSIBLE “ELECCIONS A CORTS GENERALS”
La carpeta de vot accessible per a les eleccions a Corts Generals conté:
1.

Aquesta guia explicativa en braille.

2.

Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les eleccions al Senat.

3.

Una plantilla en braille (per les dues cares), dins la qual hi ha la papereta electoral estàndard
corresponent a les eleccions al Senat.

4.

Una llista, en braille, amb els noms dels candidats al Senat.

5.

Un sobre gros amb una etiqueta escrita en braille i en tinta que diu “Eleccions al Congrés dels
Diputats”. Aquest sobre conté:
•

•

Un sobre petit (de la mida d’una quartilla) per cada candidatura que es presenta a les
eleccions al Congrés dels Diputats en la circumscripció electoral corresponent. Cada un
d’aquests sobres petits conté una papereta electoral (estàndard, no en braille) de la
candidatura en qüestió, el nom i la sigla de la qual figuren, escrits en tinta i en braille, en
una etiqueta adherida a l’exterior del sobre.
Un sobre de votació normalitzat, no retolat en braille, per a les eleccions al Congrés dels
Diputats.

II. INSTRUCCIONS PER EMETRE EL VOT
A. Preparació del vot
1. Una vegada que us hagin lliurat la carpeta de vot accessible, podeu demanar als membres de la mesa
electoral que us facilitin l’accés a un espai, ubicat tan a prop de la mesa com sigui possible, perquè hi
pugueu manejar la documentació continguda dins la carpeta amb garantia de privacitat. També us podeu
endur la carpeta fora del local i tornar més tard a votar.
2. Per a les eleccions al Senat, heu de marcar amb un bolígraf o amb un llapis la vostra opció de vot a la
casella de la plantilla en braille dins la qual hi ha la papereta del Senat.
En aquesta plantilla, cada candidatura està identificada amb un nombre. Heu de cercar aquest nombre a
la llista de candidatures en braille, a fi de saber la denominació de la candidatura i els noms dels seus
candidats al Senat. Una vegada seleccionats els candidats als quals voleu atorgar el vot, heu de treure la
papereta estàndard de la plantilla i introduir-la dins el sobre de votació corresponent a les eleccions al
Senat.
3. En el cas de les eleccions al Congrés dels Diputats, heu d’obrir el sobre gros identificat amb l’etiqueta
que té escrit en braille “Eleccions al Congrés dels Diputats”. Escolliu, d’entre els sobres petits que hi ha
dedins, el que indiqui, en braille, que conté la papereta corresponent a la candidatura a la qual voleu
atorgar el vot. Traieu-ne la papereta i introduïu-la dins el sobre de votació corresponent a les eleccions al
Congrés dels Diputats.
B. Votació
A continuació, dirigiu-vos a votar a la mesa electoral, davant la qual heu d’identificar-vos mostrant al
president un dels documents següents:
-

El document nacional d’identitat (DNI). No serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi
apareix la fotografia de l’elector.
El passaport (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, les fotocòpies no
valen.
C. Material sobrer
Després de la votació, és recomanable que us endugueu la carpeta de vot accessible, juntament amb tot
el material sobrer, a fi d’assegurar el secret del vostre vot.

