
 

NOTA DE PREMSA  

Dincat denuncia al Síndic de Greuges 

discriminació cap a les persones amb 

discapacitat en el procés de votació 

 
 La representant del sector de la discapacitat intel·lectual a 

Catalunya titlla d’injustificables alguns apartats de la Instrucció 

7/2019 emesa per la Junta Electoral Central, en ser susceptibles 
d’ocasionar un desavantatge particular a una persona respecte 
d’altres pel sol motiu de tenir una discapacitat 

 

 La federació reclama al Síndic de Greuges que promogui i impulsi 

mesures de modificació de la Instrucció establint una redacció 

neutra que eviti el manteniment de falses creences, prejudicis i 

estereotips sobre la capacitat de presa de decisions del col·lectiu 

que representa 

 

Dimarts, 25 de febrer de 2021.-Dincat, representant del sector de la 

discapacitat intel·lectual a Catalunya, ha presentat una queixa formal davant 

del Síndic de Greuges per denunciar la vulneració del dret a la no discriminació 

de les persones amb discapacitat per part de la Junta Electoral Central en el 

procés de votació.  

En concret, Dincat titlla d’injustificables alguns apartats de la Instrucció 7/2019 

emesa per la Junta Electoral Central, duta a terme per garantir el dret a sufragi 

de totes les persones amb discapacitat intel·lectual, després que milers d’elles 

recuperessin el dret a vot el 2018. 

A l’apartat segon de la citada Instrucció, la Junta Electoral Central estableix que 
“en el supòsit que algun membre d’una Mesa Electoral o algun dels interventors 
o apoderats adscrits a aquesta Mesa consideri que el vot no és exercit de forma 

conscient, lliure i voluntària, ho podrà fer constar a l’acta de la sessió, però no 
s’impedirà que aquest vot sigui introduït a l’urna”. Una directriu que, precedida 
per un paràgraf que fa menció a les persones amb discapacitat i inclosa en la 

Instrucció que en el mateix títol menciona el col·lectiu, pot portar a la fàcil 
interpretació que només les persones amb discapacitat i no totes les persones 
poden ser sotmeses a judici per part dels membres de la mesa, interventors o 

apoderats sobre la seva capacitat per votar. A pesar que es desconeix l’impacte 
que pot haver suposat en la celebració de les passades eleccions, la instrucció 
suposa una discriminació indirecta que, en combinació amb els prejudicis i 

estereotips que pateix el col·lectiu de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, és susceptible d’ocasionar un desavantatge particular a una 
persona respecte d’altres pel sol motiu de tenir una discapacitat.  

 



 

“Aquesta instrucció no és neutre i el que fa és habilitar a membres de mesa, 
interventors o apoderats per apuntar el DNI de les persones jutjant, de forma 
completament subjectiva, que no exerceixen el vot de forma conscient, lliure i 

voluntària, però sense establir cap criteri d’interpretació sobre el que es pot 
considerar no conscient, no lliure o no voluntari. A part, ens preocupa, i molt, 
que no s’expliqui en cap moment amb quina finalitat s’anoten aquestes dades”, 

explica Carles Campuzano, director de Dincat.   
 

La federació considera que qualsevol instrucció que acompanyi la reforma 

electoral que retornà el dret fonamental a vot, del qual tradicionalment i 

injustament moltes persones del col·lectiu havien estat privades, ha de protegir 

el seu dret, evitant qualsevol possibilitat que aquest pugui veure’s limitat o que 

es pugui patir discriminació en el seu exercici. 

En aquest sentit, resulta innegable i és àmpliament reconegut, tant per la 
normativa autonòmica, com l’estatal i internacional, que les persones amb 

discapacitat intel·lectual o del desenvolupament avui dia segueixen sent 
estigmatitzades i són víctimes de falses creences, prejudicis i estereotips sobre 
la seva capacitat de presa de decisions i de vot, per part de gran part de la 

societat. Tot aquest ideari sobre les seves capacitats és clarament susceptible 
d’influir en el fet que es consideri, fins i tot basant-se en el seu aspecte físic, 
que no són capaces d’emetre un vot vàlid.  

 

Per aquest motiu, Dincat ha reclamat al Síndic de Greuges que promogui i 

impulsi mesures de modificació de la Instrucció 7/2019 establint una redacció 

neutra amb la discapacitat que no posi a aquest col·lectiu en el punt de mira. 

En aquest sentit, el Síndic ja ha fet arribar a la federació el seu compromís amb 

aquesta reclamació, sobre la qual continuarà treballant. 

 

Sobre DINCAT  

DINCAT és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300 
entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al 
territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb 

l’objectiu de garantir una inclusió social i i laboral digne, així com per vetllar per una vida més justa per aquestes 

persones i les seves famílies.  
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