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Totes les persones 

amb discapacitat intel·lectual 

o del desenvolupament 

podran votar a les properes eleccions 
 

Les persones amb discapacitat intel·lectual 

que no podíeu votar 

ara sí que podreu votar. 

 

Això ha passat 

perquè el Parlament ha canviat la Llei Electoral. 

 

Per poder votar 

les persones amb discapacitat intel·lectual 

no haureu de fer res especial. 

L’Administració us donarà d’alta al cens electoral. 

 

Però és important que estigueu atentes 

per si no us donen d’alta al cens electoral correctament.  

 

 

Com hem aconseguit el dret al vot? 
 

Fa 10 anys, molts països van signar  

una llei molt important. 

Aquesta llei assegura els drets de les persones 

amb discapacitat a tot el món. 

Aquesta llei es diu Convenció de l'ONU 

sobre els drets de les persones amb discapacitat. 

Espanya és un dels països que han signat aquesta llei. 
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L'article 29 de la Convenció 

parla del dret de les persones amb discapacitat 

a participar en la vida política i pública. 

 

Aquest article obliga als governs 

a assegurar que totes les persones amb discapacitat 

puguin votar 

i també puguin presentar-se a les eleccions 

i ser escollides. 

 

A Espanya hi havia 100.000 persones que no podien votar. 

Això és contrari a la Convenció. 

No es pot treure el dret de vot a ningú 

només perquè tingui una discapacitat. 

 

La Llei Electoral espanyola es diu LOREG. 

La LOREG permetia als jutges treure el dret al vot 

a les persones incapacitades. 

 

Organitzacions com Dincat - Plena inclusió 

vàrem demanar al govern i als partits polítics 

que canviessin la llei 

per adaptar-la a la Convenció de l'ONU. 

 

La llei es va modificar al mes de desembre del 2018.  

Això vol dir que cap jutge podrà limitar el dret de vot 

a una persona per tenir una discapacitat. 

I que totes les persones 

que no podien votar, ara sí que podran fer-ho.  
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Què he de fer ara 

si abans no podia votar? 

 

El canvi de la llei  

es va publicar al BOE el 6 de desembre del 2018.  

El BOE és el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Les lleis i els seus canvis no són vàlids 

fins que es publiquen al BOE. 

 

La nova Llei diu 

que totes les persones que van perdre el dret a votar, 

el recuperaran automàticament. 

Això vol dir que no han de sol·licitar recuperar el dret 

ni fer res especial. 

 

Totes les persones que poden votar 

estan en un llistat oficial. 

Aquest llistat es diu Cens Electoral. 

 

Quan el Govern va publicar al BOE el canvi de la llei  

va ordenar a l'Oficina del Cens Electoral 

que apuntés a aquestes persones 

en el Cens Electoral. 

 

 

Com em puc assegurar que m’han inclòs 

correctament en el cens electoral? 
 

En totes les Eleccions 

els ajuntaments tenen un servei 

per consultar les llistes electorals 

a cada poble o ciutat. 

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot anar a consultar 

les seves dades. 
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Si no estan les seves dades o estan malament, 

els ciutadans o ciutadanes també poden reclamar. 

S’ha d'omplir un formulari 

i lliurar-lo a la Delegació Provincial 

de l'Oficina del Cens Electoral. 

 

Els noms que hi ha en aquest Cens 

s'actualitzen en cadascuna de les Eleccions. 

 

Les pròximes Eleccions municipals i europees 

per escollir govern al teu ajuntament 

i al Parlament europeu,  

són al mes de maig de 2019. 

 

Hi ha un termini de temps 

per consultar les llistes 

de les persones inscrites per votar 

en aquestes eleccions. 

Si hi ha alguna errada o no estàs inscrita 

pots reclamar. 

 

Però atenció! 

hi ha un termini de dies per fer-ho: 

El termini màxim és de 8 dies. 

Aquest termini comença 6 dies 

després de la convocatòria d'Eleccions. 

 

La convocatòria d’Eleccions 

es fa 2 mesos abans de les eleccions. 

Això vol dir que has d’estar atent 

i a principis del mes d’abril 

consultar les llistes (del 8 al 15 d’abril). 
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Si no apareixes a les llistes 

o hi ha alguna dada teva que apareix malament 

pots reclamar. 

 

Per reclamar has d'omplir un formulari. 

Pots demanar aquest formulari al teu ajuntament 

o Delegació provincial de l'Oficina del Cens. 

 

També pots omplir per Internet. 

Per omplir per Internet 

has de tenir un DNI o certificat electrònic. 

 

Un cop aprovada la llista electoral definitiva  

rebràs a casa la targeta censal. 

En aquesta targeta veuràs les teves dades,  

i la informació del lloc on has d’anar a votar:  

A quin col·legi electoral has d’anar,  

a quina secció i taula has de dirigir-te 

per introduir el vot dins de l’urna de votació. 

 

El lloc a on has d’anar a votar depèn d’on vius.  

Per això és important que revisis que el domicili 

que consta al cens electoral és del lloc on realment vius. 

 


