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Memòria general de l'Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per 
als catalans i catalanes residents a l'estranger. 

1) Justificació de la necessitat de l'Avantprojecte de llei i adequació d'aquest als fins que es 
persegueixen 

2) Marc normatiu 

3) Relació de disposicions afectades per l'Avantprojecte de llei, taula de vigències 
derogacions resultants 

4) Competència de la Generalitat sobre la matèria 

5) Relació de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar tràmit d'audiència 

6) Procedència, si escau, de sotmetre l'expedient a informació pública 
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1) Justificació de la necessitat de l'Avantprojecte de llei i adequació d'aquest als fins 
que es persegueixen 

Durant els darrers processos electorals s'ha produït una davallada important dels nivells de 
participació del col ·lectiu integrat pels residents a l'estranger, tant en els permanents (inscrits 
en el Cens Electoral de Residents Absents - CERA) com en els temporals (Electors 
Residents Temporalment a l'Estranger- ERTA). 
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Diferents factors són els que contribueixen al baix nivell de participació d'aquests col·lectius, 
però els més significatius venen orig inats per la dependència respecte de l'enviament de 
correus postals en diferents moments del procés electoral (sol ·licitud de vot, enviament de la 
documentació electoral i enviament del vot) 

Tot i que darrerament s'ha implantat nous mecanismes telemàtics per a la formulació de la 
sol ·licitud del vot, la majoria de les dificultats existents per a l'exercici del dret de vot 
d'aquests col·lectius continuen existint. 

D'altra banda, l'opció de votar de forma presencial en les Oficines o Seccions Consulars 
també pot representar un problema per tots aquells residents que no viuen a la mateixa 
ciutat on aquestes estan ubicades i els hi representa un esforç important realitzar el 
corresponent desplaçament. 

Aquest Avantprojecte de llei té per principal objectiu establir el marc legal necessari per 
implementar la modalitat de vot electrònic de forma completament harmònica en el sistema 
actual de votació. Per aquest motiu, la modalitat de vot electrònic es configurarà com a 
complementària al sistema tradicional de votació i com a voluntària o facultativa pels 
electors. 
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D'aquesta forma, la implementació del vot electrònic per als catalans residents a l'estranger 
ha de permetre donar compliment als objectius següents: 

a) Garantir l'efectivitat de l'exercici del dret de vot, amb la finalitat que el col ·lectiu de 
catalans residents a l'estranger no vegin penalitzat l'exercici del seu dret pel fet de residir a 
l'estranger. 

b) Fomentar, amb caràcter general, la cultura participativa. 

e) Augmentar la participació pública en el procediment electoral. 

d) Millorar el procés de gestió i comptabilització dels vots . 

e) Assolir una efectiva reducció dels costos econòmics associats al procediment electoral, 
així com un benefici pel medi ambient atenent a l'evident reducció del consum de paper. 

2) Marc normatiu 

Actualment el dret de vot de les persones residents a l'estranger es troba regulat a l'article 
75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). En 
aquest precepte, es regula de forma completa el procediment de vot d'aquest grup 
poblacional. 

Cal destacar que la norma esmentada estableix un sistema de "vot pregat", de forma que 
l'elector que vulgui exercir el dret de vot ha de trametre una sol ·licitud a l'Oficina del Cens 
Electoral (OCE) i, només un cop rebuda aquesta sol·licitud, les Delegacions Provincials de 
I'OCE remeten per correu certificat a l'adreça de la inscripció de l'elector les paperetes i el 
sobre/s de votació, així com diversa documentació necessària per exercir el dret de vot. 

Així mateix, i pel que fa pròpiament a l'exercici del dret de vot, l'elector pot optar entre 
exercir el dret de vot per correu (article 75.4 de la LOREG) o pot dipositar el vot en les urnes 
ubicades a les Oficines o Seccions Consulars (article 75, apartats cinquè a vuitè, de la 
LOREG). 

Com ja s'ha assenyalat, aquest Avantprojecte de llei té per principal objectiu establir el marc 
legal necessari per implementar la modalitat de vot electrònic de forma completament 
harmònica en el sistema actual de votació. Per aquest motiu, la modalitat de vot electrònic 
es configurarà com a complementària al sistema tradicional de votació i com a voluntària o 
facultativa pels electors. 

D'aquesta forma, s'establirà un sistema de vot electrònic molt similar al sistema tradicional 
de vot però que presenta els avantatges propis de la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en l'àmbit electoral. 
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3) Relació de disposicions afectades per l'Avantprojecte de llei, taula de vigències i 
derogacions resultants 

-L'article 56.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 
-L'article 75 de la LOREG. 

Mitjançant l'Avantprojecte de llei no es deroga cap disposició normativa prèvia. 

4) Competència de la Generalitat sobre la matèria 

L'article 56.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que el règim electoral és regulat 
per una llei del Parlament aprovada en una votació final sobre el conjunt del text per majoria 
de dues terceres parts dels diputats. 

De conformitat amb el precepte esmentat, l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix de 
forma expressa la capacitat de Catalunya de dotar-se d'una llei que estableixi el seu règim 
electoral i, en conseqüència, reconeix també la capacitat de Catalunya de dotar-se d'una llei 
que reguli aspectes concrets o parcials del règim electoral, com podria ser el cas del 
procediment de votació electrònica per als catalans que viuen a l'estranger. 

5) Relació de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar tràmit d'audiència 

Al marge de la consulta interdepartamental que s'ha d'efectuar en la tramitació de 
l'expedient, no es considera necessari atorgar tràmit d'audiència. 

Les disposicions de l'Avantprojecte de llei afecten a un col ·lectiu perfectament definit 
(catalans residents a l'estranger inscrits en el CERA), però que no resulta individualitzable a 
l'efecte d'atorgar el tràmit d'audiència. 

6) Procedència, si escau, de sotmetre l'expedient a informació pública 

L'Avantprojecte de llei se sotmetrà a informació pública d'acord amb el que determina la 
normativa d'aplicació. 

Un cop efectuat el tràmit d'informació pública , i d'acord amb el que estableix l'article 36.3.c) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, l'expedient de la iniciativa es completarà amb una 
memòria específica en què constaran les consultes formulades, les al·legacions 
presentades, les raons que han dut a estimar-les o desestimar-les i la incidència de les 
consultes i les al·legacions en la redacció final de l'Avantprojecte de llei. 
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