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ELECCIONS I ACCESSIBILITAT: 
PROPOSTES PER ALS COLꞏLEGIS ELECTORALS 

 
 
 
Propostes1 per garantir que les persones amb discapacitat física i/o orgànica puguin exercir 
el seu dret de vot en igualtat d’oportunitats el proper 14 de febrer: 
 
 
1. EN RELACIÓ AMB L’ACCÉS FINS EL COLꞏLEGI ELECTORAL 
 
Accessibilitat del transport públic:  
Les seus electorals haurien de tenir una bona connectivitat amb transport públic accessible.  
 
Cues al carrer:  
Garantir que el carrer on s’haurà de guardar la cua és accessible (min. d’1,5 m.) i està lliure 
d’obstacles. 
 
 
2. EN RELACIÓ AMB LA MOBILITAT DINS DEL COLꞏLEGI ELECTORAL 
 
Entrada i sortida des del carrer al recinte:  
(per si hi ha un recorregut separat amb dues portes o es comparteix el mateix accés) 
A peu pla o amb rampa, sense cap tipus de graó o desnivell. 
 
Accessibilitat a l’interior del recinte: 
Pla i/o amb rampa o ascensor (en cas de ser-hi), sense cap tipus de graó o desnivell. 
 
Amplada de pas lliure:  
Mínim a totes les portes (exteriors i interiors) de 85 cm lliures. En cas de circulacions dobles 
per la mateixa porta i separades amb mampara o similar: 85 cm a cada costat. 
 
 
3. EN RELACIÓ AMB EL MOBILIARI I ALTRES 
 
Els llistats amb el cens electoral: 
Han de ser visibles i colꞏlocats a una alçada d’entre 80 cm i 100 cm, per tal que puguin ser 
vistos per tothom. 
 
 
 
 

                                                            
1 Document elaborat amb ECOM per garantir unes eleccions segures i accessibles per a tothom. 
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La taula amb les paperetes de votació:  
Ha de ser visible i amb una alçada sota la taula de 70 cm lliure d'obstacles. A sobre la taula 
l'alçada per manipular elements ha d'estar entre 80 cm i 120 cm. 
 
La mesa de votació: 
Igual que l'anterior. 
 
El gel hidroalcohòlic:  
Ha de ser de fàcil accés i que no estigui a una alçada superior als 70 cm. 
 
 
IMPORTANT  
Les persones amb discapacitat poden anar acompanyades d’un familiar, un assistent 
personal o altra professional de suport, si així ho requereixen, per tal que els ajudin a exercir 
el seu dret de vot. En aquests casos, s’ha de permetre que aquesta persona acompanyi 
en tot moment a la persona amb discapacitat. 
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