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Resolució en favor de la participació democràtica plena i 

en garanties de les persones amb diversitat funcional 

Un dels eixos fonamentals de la integració plena i la igualtat efectiva de qualsevol ciutadà dins el conjunt de 

la societat és la seva participació amb totes les garanties en els sistemes polítics i de representació. En 

aquest sentit, és evident que les eleccions esdevenen en els sistemes democràtics el símbol de la sobirania 

popular, en les quals la ciutadania expressa lliurement la seva voluntat, i la participació majoritària, amb les 

pertinents garanties, ha de ser sense vacil·lacions un dels objectius de qualsevol sensibilitat política, així com 

un signe saludable d’un sistema avançat, madur i responsable. 

Així doncs, amb aquesta resolució el Consell de la Joventut de Barcelona manifesta la seva posició en relació 

amb una problemàtica d’actualitat sobre la integració democràtica de les persones en situació de diversitat 

funcional, això és, la manca de regulació específica del vot accessible en les eleccions municipals. Atesa la 

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’ONU l’any 2006 

i ratificada per l’estat espanyol l’any 2008, atesa la Llei Electoral en el seu article 87.2, atès el Reial Decret 

1612/2007 que desenvolupa la regulació del vot accessible per a persones cegues, en les eleccions generals 

del 9 de març del 2008 les persones cegues van exercir per primera vegada el dret de vot de manera lliure, 

independent i secreta. 

Organitzar el sufragi per tal que sigui accessible és una de les fites democràtiques més importants en la 

història de les reivindicacions dels col·lectius en situació de diversitat funcional i de llavors ençà les eleccions 

al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu han incorporat 

mesures d’adaptació del vot per tal de garantir la plena accessibilitat. Això no obstant, el Reial Decret 

1612/2007 va desenvolupar només parcialment la regulació, ja que de manera expressa resta exclosa 

encara avui la regulació del vot accessible en les eleccions municipals, tal com estableix la seva única 

disposició addicional, la qual en condiciona el desenvolupament complet a l’avaluació de la norma per part 

del Govern espanyol. 

Del 2008 ençà no hi ha hagut per part del Govern espanyol, ni de cap organisme competent, cap avaluació 

del sistema de vot accessible i, malgrat això, és per a tothom evident que esdevindria una greu 

discriminació i un retrocés en matèria de drets democràtics el fet que les eleccions municipals del 24 de 

maig vinent no incorporessin mesures d’adaptació per tal de garantir el vot a qualsevol ciutadà. A més a 
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més, si no s’oferissin les garanties de vot pertinents a la ciutadania en situació de discapacitat, en la mesura 

que la Llei Electoral preveu aquesta circumstància, s’incorreria en una clara vulneració de la Llei Electoral. 

Així doncs, a una ciutat com Barcelona, la qual es vol capdavantera i modèlica en qüestions d’integració, 

acció social i defensa de drets fonamentals, és inajornable que prengui les mesures adients per avançar 

segons aquests principis, i el jovent associat volem instar a regular en aquest àmbit. En darrer lloc, paga la 

pena assenyalar que es disposa sobradament de mitjans tècnics per tal de garantir aquest dret i no suposaria 

una despesa econòmica significativa. 

Per tot això, el Consell de la Joventut de Barcelona acorda: 

• Instar l’Ajuntament de Barcelona a emprendre totes les mesures oportunes per tal que el pròxim 

24 de maig hi hagi les garanties necessàries que permetin votar a les persones en situació de 

diversitat funcional de manera autònoma i secreta. 

• Remetre aquesta resolució per al seu coneixement i adhesió a l’Ajuntament de Barcelona, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat, i la Federació Espanyola de municipis i  províncies. 

 

 

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 

Barcelona, 26 de febrer de 2015 
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