de les persones privades de llibertat

TINC DRET A VOTAR
SI ESTIC PRIVAT DE LLIBERTAT?
Buscant garantir els drets a la dignitat humana i a la igualtat,
les persones privades de llibertat estan incloses com a part
del cos electoral i se’ls permet exercir el dret a vot. Per tant, al
Codi penal no existeix cap limitació quant al dret de sufragi
actiu (poder votar), però en canvi, sí que es restringeix el dret
de sufragi passiu (poder ser electe), si en la sentència
condemnatòria així es disposa.

QUINES SÓN LES
RESPONSABILITATS DEL
DIRECTOR O DIRECTORA DEL
CENTRE PENITENCIARI PER
GARANTIR EL DRET A VOT?
Amb suficient antelació al procés electoral, el director o directora de cada centre penitenciari ha de fer una campanya
d'informació per a tots els interns i internes presentant la
normativa electoral, explicant el procediment per exercir el
dret a vot per correu i resolent tots els dubtes que es presentin. A més, és responsabilitat del director o directora del
centre penitenciari sol·licitar que un funcionari de Correos®
acudeixi al centre amb els impresos de sol·licitud d'inscripció
o modificació del cens electoral.

QUÈ HAIG DE FER PER
MANIFESTAR LA MEVA
INTENCIÓ DE VOTAR?
Els interns i internes que vulguin exercir el seu dret a vot han
de presentar una instància al director o directora del centre
penitenciari, per sol·licitar que se’ls tingui en compte en el
període d'inscripció o modificació d'errors al cens electoral.
Quan el centre penitenciari organitzi la jornada, els interns i
internes han d'inscriure's en el cens electoral presentant
davant el funcionari de Correos® el seu document d'identitat
interior.

COM PUC EXERCIR
EL MEU DRET A VOT?
L’Oficina del Cens Electoral envia a cada centre penitenciari
els sobres i les paperetes que un funcionari de Correos® lliura
a cada intern o interna (prèviament inscrits en el cens electoral). L'intern o interna diposita el sobre que conté la seva
papereta triada en un segon sobre. I finalment, ho lliura personalment al funcionari de Correos® perquè ho remeti el dia de
les eleccions a la taula electoral que correspongui.

QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ
ESPANYOLA SOBRE EL DRET
DE SUFRAGI?
“Els ciutadans tenen el dret de participar en els afers públics,
directament o mitjançant representants, lliurement triats a
eleccions periòdiques per sufragi universal. Així mateix, tenen
dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs
públics, amb els requisits que assenyalin les lleis” (art. 23).

QUÈ DIU LA LOGP SOBRE
EL DRET DE SUFRAGI DE LES
PERSONES PRIVADES
DE LLIBERTAT?
“Els interns poden exercitar els drets civils, polítics, socials,
econòmics i culturals, sense exclusió del dret de sufragi, tret
que fossin incompatibles amb l'objecte de la seva detenció o
el compliment de la condemna.” (LOGP, art. 3.1).

