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Este folleto recolle información importante

sobre as eleccións deste ano 2020.

As eleccións nas que participamos este ano

son as eleccións autonómicas de Galicia.

Dende o mes de Marzo estamos en situación

de alerta sanitaria polo coronavirus.

O coronavirus é unha enfermidade moi contaxiosa.

O coronavirus pode ser unha enfermidade moi grave.

Por esta razón, debemos cumprir

unhas normas nestas eleccións.

A administración pon estas normas

para que as persoas non nos contaxiemos de coronavirus. 

Vamos a explicar estas normas neste folleto.

Para que é este folleto?
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Que son as eleccións?

Que eleccións hai este ano? 

Que requisitos teño que cumprir para poder votar?

A quen votamos?

Como decido a quen votar?

Que documentos recibo na casa?

De que formas podo votar?

Como pode ser o meu voto?

Que necesito saber para votar no local electoral?

      . Que normas debo seguir o día da votación?

      . A que hora podo ir votar?

      . Que documentos teño que levar para poder votar?

      . Que pasos teño que seguir para votar no local electoral? 

Como podo votar por correo?

Índice do folleto

Neste folleto tes información sobre:
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As eleccións son a forma de elixir un goberno.

Nas diferentes eleccións

eliximos ás  persoas que queremos que gobernen 

en Europa, España, Galicia e no noso Concello.

As persoas que se presentan a unhas eleccións,

chámanse candidatos ou candidatas.

Que son as eleccións?

Que eleccións hai este ano?

Que requisitos teño que cumprir para 
poder votar?

    . Tes que ter 18 anos ou máis.

    . Tes que estar anotado no censo electoral.

 O censo electoral é unha lista cos nomes das persoas 

 que poden votar nas eleccións. 

Este ano votamos nas eleccións autonómicas.

Nas eleccións autonómicas votamos para elixir ás persoas 

que queremos que gobernen Galicia.

Nas eleccións autonómicas eliximos 

aos deputados e deputadas do Parlamento de Galicia.

Despois os deputados e deputadas elixen  

o presidente ou presidenta da Xunta de Galicia.

As eleccións autonómicas son o domingo 12 de xullo de 2020.
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Nas eleccións votamos a un partido político.

Un partido político é un grupo de persoas

que defenden as mesmas ideas.

O partido político presenta candidatos e candidatas 

a unhas eleccións.

Os candidatos e candidatas elixidas nas eleccións autonómicas 

serán as deputadas e deputados do Parlamento de Galicia. 

Nas eleccións autonómicas escollemos a papeleta 

do partido político que queremos que goberne en Galicia.  

A quen votamos?

Como decido a quen votar?

Ás eleccións preséntanse moitos partidos políticos.

Cada partido político presenta o seu programa electoral.

Os programas electorais son documentos 

que recollen as ideas e accións 

que quere facer cada partido político.

Podes informarte

dos programas electorais dos partidos políticos 

de diferentes formas:

. Podes ver programas de televisión sobre os programas electorais.  

. Podes ir a mitins dos partidos políticos.

  Os mitins son charlas dos partidos políticos.

. Podes ler información sobre os programas electorais

  en periódicos e internet .

. Podes escoitar información sobre os programas electorais 

   na radio. 
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Antes das eleccións recibimos nas nosas casas 

os seguintes documentos:

De que formas podo votar?

Propaganda electoral dos partidos políticos.

Algúns partidos políticos envíanos ás nosas casas

un resumo dos seus programas electorais.

Tamén nos envían a papeleta do seu partido.

Que documento recibo na casa? 

�  . O teu municipio ou concello. 

�  . O teu distrito.

    Un distrito é unha parte dun pobo, cidade ou provincia.

�  . O local electoral no que tes que votar.

�  . A mesa na que tes que votar.

Podes votar de 2 formas:
�  

�  . Podes ir a votar no teu local electoral.

�  . Podes votar por correo.

Só podes votar dunha das formas. 

Tarxeta do censo.

A tarxeta do censo é unha tarxeta que recibimos as persoas 

que podemos votar nunhas eleccións. 

A tarxeta do censo recolle datos importantes para ir a votar:
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Podes votar a un partido político:

Votas a un partido político cando metes no sobre 

 a papeleta do partido político que elixes.

Como pode ser o meu voto?

Podes votar en branco:

Votas en branco cando metes na urna 

un sobre sen papeleta.

Os votos en branco son válidos.

Os votos en branco tamén se contan no total dos votos.

Podes meter na urna un voto nulo.

Un voto nulo é:

  . Un sobre cunha papeleta rota 

�  . Un sobre cunha papeleta escrita.

�  . Un sobre con papeletas de diferentes partidos.

�  . Unha papeleta sen sobre.

�  . Un sobre ou unha papeleta non oficial.

Os votos nulos  non son válidos e non se contan.
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 Podes levar o teu voto preparado da casa.

Así non tes que tocar as papeletas e os sobres do local electoral.

Que necesito saber para votar 
no local electoral?

É obrigatorio levar unha máscara posta para ir a votar.

Podes levar a máscara da casa.

Se non levas unha máscara da casa, 

unha persoa darache unha máscara no local electoral. 

Algunhas persoas non poden usar máscaras 

por problemas de saúde.

Se non levas máscara debes cubrir a boca cun pano 

para tusir ou esbirrar.

Tamén podes tusir ou esbirrar na parte de dentro do cóbado.

Que normas debo seguir o día da votación?   
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. Non toques os ollos, nariz e boca coas mans. 

     . Vai ti só a votar.

       Se ti necesitas axuda para votar 

       podes ir con outra persoa da túa confianza. 

. Lava as mans con xel hidroalcólico

  na entrada do local electoral.

  Se es alérxico ao xel debes usar guantes para votar.

Que normas debo seguir o día da votación?   
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. Intenta estar pouco tempo no local electoral. 

    .  Sepárate do resto das persoas.

       Mantén unha distancia de 2 metros con outras persoas.

. Non uses o ascensor 

  Usa o ascensor só se vas en cadeira de rodas 

  ou tes dificultades para camiñar. 

  Lava as mans con xel hidroalcólico 

  despois de usar o ascensor.

. Intenta subir e baixa as escaleiras sen tocar o pasamáns.

  O pasamáns pode ser unha fonte de contaxio de virus. 

  Lava as mans con xel hidroalcólico se tocas o pasamans.

Que normas debo seguir o día da votación?   
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Podes ir votar ó teu local electoral ou colexio electoral

dende as 9 da mañá ás 8 da tarde.

A que hora podo ir a votar?

Para votar no local electoral tes que levar 1 documento 

destes 3 documentos.

Que documentos teño que levar 
para poder votar?

� O teu DNI.

O teu carné de conducir.

� O teu pasaporte.

Tes que levar o DNI, o carné de conducir ou o pasaporte orixinal.

O DNI, o carné de conducir ou o pasaporte poden estar 

caducados pero non poden ser fotocopias.
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Que pasos teño que seguir para votar 
no local electoral?
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1. Leva unha máscara para ir votar. 

2. Lava as mans con xel hidroalcólico 

    na entrada do local electoral.

3. Busca o teu nome e apelidos nas listas do censo electoral.

    No censo electoral pon a mesa na que tes que votar.

    Se sabes a túa mesa electoral

    non necesitas consultar o censo electoral.



4. Vai á mesa das papeletas para preparar o teu voto.

    Se prefires preparar o teu voto de forma máis privada

    podes ir á cabina.

    Na cabina tes papeletas e sobres para preparar o teu voto.

    Nestas votacións a cabina non terá cortina

5. Vai á mesa electoral que che toca.

    Pon o dni nunha bandexa.

    Saca a máscara cando entregues o DNI.

    

Que pasos teño que seguir para votar 
no local electoral?

6. Mete o teu voto na urna

    cando as persoas da mesa che digan que podes votar.
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As persoas poden solicitar axuda para poder votar.

O voto con axuda é o voto asistido.

Por exemplo, algúns votantes que non saben ler

ou teñen algunha discapacidade

necesitan axuda doutra persoa 

para preparar o seu voto.

As persoas con discapacidade visual 

poden pedir documentos en braille para votar.

Que é o voto asistido?
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Como podo votar por correo?
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1.Cubrir a solicitude de voto por correo.

Podes cubrir a solicitude para votar por correo de 3 formas.

Só podes elixir 1 forma de cubrir a solicitude.

O último día para presentar a solicitude é o día 2 de xullo..

   1. Podes pedir e cubrir a solicitude 

   en calquera oficina de correos.

   2.  Podes cubrir a solicitude no ordenador.

   Despois tes que imprimir a solicitude, 

   asinala e entregala en calquera oficina de correos.

   Podes cubrir a solicitude de voto por correo neste enlace:

      

   3. Podes cubrir e enviar a solicitude por ordenador 

   sen ir a unha oficina de correos.

   Só as persoas con sinatura electrónica

   poden enviar a solicitude por ordenador.

   Podes cubrir e enviar esta solicitude neste enlace:

https://eleccionsgalicia2020.gal/Eleccions2020_72_g-Voto_por_correo

https://epostal.correos.es/OV2PREENVWEB/jsp/mioficinavir
tual/procelect/homProcElect.faces#!



2. Entregar a solicitude nunha oficina de correos.

Se non enviaches a solicitude por ordenador

debes entregala cuberta e asinada

en calquera oficina de correos

Debes entregar a solicitude en persoa.

Tes que levar o teu DNI, pasaporte ou permiso de conducir

para mostrarllo ao persoal de correos.

O documento ten que ser orixinal, 

non vale unha fotocopia.

Se non podes ir en persoa á oficina de correos

pode ir outra persoa por ti.

Esta persoa ten que levar 

un certificado médico e un permiso do notario 

para entregar a túa solicitude.

O certificado médico pode facelo o teu médico.

O teu médico debe explicar no certificado médico 

por que ti non podes ir á oficina de correos.

O notario ten que dar permiso á persoa que ti elixas 

para entregar a túa solicitude  na oficina de correos.

O notario fai o permiso gratis.
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3. Recibir os documentos para votar por correo.

A partir do día 22 de xuño 

recibes na túa casa 

unha carta cos documentos para votar por correo. 

Os documentos chéganche por correo certificado.

Tes que ensinar o teu DNI, pasaporte ou permiso de conducir

á carteira ou carteiro.

Se non vas estar na casa cando chegue a carta

podes darlle permiso a outra persoa para que a recolla.

A persoa que recolla a carta certificada 

ten que entregar ao carteiro ou carteira

unha fotocopia do teu DNI, permiso de conducir ou pasaporte.

Tamén ten que entregar un permiso asinado por ti.

Na carta certificada chéganche os seguintes documentos: 

�    

    Un sobre oficial para enviar os documentos.

�    O certificado de inscrición no censo electoral.
    O censo electoral é unha lista das persoas que poden votar.

 Papeletas de todos os partidos políticos que se presentan.

Un sobre branco para meter a papeleta 
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     4. Preparar o voto por correo.

         

         

Debes meter no sobre branco 

a papeleta do partido que queras votar.

Despois tes que meter no sobre oficial os seguintes documentos:

   O certificado de inscrición no censo electoral.

   O sobre branco coa papeleta que elixiches.

   Unha fotocopia do teu DNI.

O sobre oficial é o sobre máis grande.

Podes pedirlle ao carteiro ou carteira 

que espere mentres preparas o teu voto.

Despois de preparar o teu voto

dalle o sobre oficial á carteira ou carteiro.

O carteiro ou carteira darache un xustificante de que xa votaches. 

     5. Entregar o voto ao carteiro.
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   6. Entregar o sobre oficinal nunha oficina de correos.

         

         

Se non entregaches o teu voto á carteira ou carteiro

debes levalo a calquera oficina de correos.

O voto por correo mándase por correo certificado.

Enviar o voto por correo certificado é gratis.

O 10 de xullo é o último día para entregar o teu voto 

na oficina de correos.

Se non podes ir en persoa á oficina de correos 

pode ir outra persoa por ti.

Esta persoa ten que levar un certificado médico 

e un permiso do notario

para entregar o teu voto por correo.

O certificado médico pode facelo o teu médico.

O teu médico debe explicar no certificado médico 

por qué ti non podes ir á oficina de correos.

O notario ten que dar permiso á persoa que ti elixas 

para entregar o teu voto por correo.

O notario fai o permiso gratis.
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O teu voto é moi importante.

Para máis información podes enviar un correo a:
areasocial@fademga.org

Grazas por participar.


