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1. Informe jurídic preliminar 



M Generalitat de Catalunya 
W Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge 
Assessoria Jurídica 

Informe jurídic preliminar referent a l'Avantprojecte de llei pel qual es regula el 
procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a 
l'estranger. 

1.- Objecte 

Es sotmet a informe d'aquesta Assessoria Jurídica, de conformitat amb el que 
disp()sa l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, i l'article 4.1.a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, 
d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat, 
l'avantprojecte de llei esmentat. 

2.- Conclusions 

S'emet informi jurídic preliminar favorable en relació a l'avantprojecte de llei pel qual 
es regula el procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l'estranger. 

3.- Anàlisi competencial 

Primer.- L'article 56 de l'Estatut regula la composió i règim electoral del Parlament 
de Catalunya i, en concret, a l'apartat 2, disposa: 

"El sistema electoral és de representació proporcional i ha d'assegurar la 
representació adequada de totes /es zones del territori de Catalunya. 
L'Administració electoral és independent i garanteix la transparència i l'objectivitat 
del procés electoral. El règim electoral ~s regulat per una llei del Parlament 
aprovada en una _votació final sobre el conjunt del text per majoria de dues terceres 
parts dels diputats". 

Segon.- El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació 
de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, estableix èn l'apartat 3.4.3, com a competència del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, "Els processos electorals". 

Tercer.- L'article 29 de l'Estatut regula el dret de participació, i indica que els 
ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en ·condicions d'igualtat en els afers 
públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els 
supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis. 

Via Laietana, 26, 6 planta 

Tel. 93 567 17 00 
Fax. 93 567 17 51 



mffi Generalitat de Catalunya 
W Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge 
Assessoria Jurídica 

PA"tAMtiNT U¡.¿ .".t ·•.L .: . . ·~l 
REGiST~f: r;)~Nt<:RAl 

• o o o s ¡ 1 3. 10. 15 o 3 5 ~ '' ¡ 
Nl!l.l r.:=.¡:ut:.. ¡.·•··u 'J'C>.:· .. , ., .. j ,..., . . ' · ' :"'-· 

W"-1•---...--.......__.._,........,..,_..~-............ ~ ......... - - ' _,t 

Quart.- Així mateix, l'article 159.1 de I'EAC disposa que correspon a la Generalitat, 
en matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
catalanes, la competència exclusiva en allò que no estigui afectat per l'article 
149.1.18 de la Constitució. 

Per la seva banda, l'article 4 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que les 
administracions públiques de Catalunya exerceixen les potestats i les competències 
que els atribueixen la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament 
jurídic. 

Sisè. La Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències, és 
competent per tramitar aquest avantprojecte, a l'empara de l'article 68 de l'Estatut 
d'autonomia i l'article 26 b) i 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del govern, conforme als quals correspon al Govern 
l'aprovació de projectes de llei en l'exercici de les competències de la Generalitat. 

4.- Marc constitucional i estatutari 

A l'hora d'analitzar l'avantprojecte de llei, cal avaluar prèviament el marc 
constitucional i estatutari, i les competències que té atribuïdes la Generalitat de 
Catalunya en la matèria, sense perjudici de les competències sobre règim electoral 
general que corresponen a l'Estat. 

Tal com hem indicat, l'article 56 de l'Estatut atribueix a la Generalitat competències 
en la matèria electoral. 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 és el cas del procediment de votació electrònica 
per als catalans que viuen a l'estranger. 

En relació amb aquesta capacitat de dotar-se d'una llei en matèria electora l, el 
Consell d'Estat, en el seu Informe sobre les propostes de modificació del règim 
electoral general de 24 de febrer de 2009, assenyala que la Constitució ha deixat al 
legislador un ampli marge, no només en matèria d'organització i administraçions 
electorals, sinó també en relació amb el propi sistema electoral. 

L'abast de les competències de la Generalitat de Catalunya a l'hora de regular el 
sistema de vot dels catalans i catalanes a l'exterior s'articula, al marge de l'atribució 
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estatutària expressa d'aprovar una normativa electoral pròpia, al voltant de què la 
regulació de l'elecció de l'assemblea legislativa forma part de la potestat 
d'autoorganització constitucionalment reconeguda a les Comunitats Autònomes i 
que, com a tal és una de les matèries sobre les quals les mateixes poden assumir 
competència en seu estatutària. 

Això implica delimitar quina és la capacitat normativa de les comunitats autònomes 
i, en particular, els límits que deriven de la reserva de llei orgànica en matèria de 
"règim electoral generat establerta per l'article 81 de la Constitució Espanyola. 

4.1. Concepte de règim electoral general 

La STC 38/1983, de 16 de mayo, en què es va tractar la qüestió relativa a si les 
eleccions locals s'entenen compreses en l'àmbit del règim electoral general, va 
respondre en sentit afirmatiu, concloent què "e/ régimen electoral general esta 
compuesto por las normas electora/es validas para la generalídad de las 
ínstitucíones representatívas del Estada en su conjunto y en el de las entídades 
territori ales en que se organiza, a tenor del articulo 1 ~7 de la Constitución 
española, salvo las excepciones que se hal/en establecidas en la Constitución o en 
los Estatutos" (FJ 3). 

En aquesta sentència (prèvia a l'aprovació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general, en endavant LOREG), delimita el que s'ha 
d'entendre per règim electoral general: 

En primer lloc, la STC indica que "Se reserva así a la ley -a· ley organica- el 
régimen electoral general, tanta de las elecciones que tienen en los arts. 67 al 70 
sus líneas constitucionales como de las elecciones que las tienen en el art. 140. El 
contenido de la ley organica no se ciñe así al solo desarrollo del art. 23.1, sino que 
es mas amplio, comprendiendo lo que es primario y nuclear en el régimen electoral, 
pues el art. 81 ha compendido en la reserva de la ley organica el régímen electoral 
general ampliando los que en virtud de otra reserva (la de desarrollo de los 
derèchps fundamenta/f?s) corresponde también a la ley orgànica" 

En segon lloc, indica que el concepte de règim electoral general no es troba vinculat 
exclusivament amb la Constitució, sinó també amb el bloc de constitucionalitat: 

"En conexión con lo precedentemente expuesto, cabe considerar que el alcance y 
contenido del "réf]imen electoral general", [. . .] vien e da do por lo que resulta del 
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bloque de la constitucionalidad, formada de acuerdo con el art. 28 de la lotc, por la 
propia Constitución y /os Estatutos de Autonomia". 

Aquesta connexió amb el bloc de constitucionalitat integrat, entre d'altres, pels 
Estatuts d'Autonomia, suposa el reconeixement explícit de la capacitat normativa 
que les Comunitats Autònomès poden assumir en la matèria. 

Així, la pròpia STC 38/1983 diu: 

«El régimen electoral general esta compuesto por /as normas electora/es validas 
para la generalidad de /as instituciones representativas del Estada en su conjunto y 
en el de /as entidades territoriales en que se organiza, a tenor del art. 137 de la ce, 
salvo /as excepciones que se hal/en establecidas en la Constitución o en /os 
Estatutos.» 

Finalment, la STC 38/1983 indica que "La elección del legislativo de cada 
Comunidad Autónoma queda deferida a /os Estatutos para /as de mayor nive/ de 
autonomia -art. 152 de la Constitución". 

Cal tenir igualment present que el segon paràgraf del fonament 3 distringueix enrre 
règim electoral general i règims electorals "especials i particulars", el que, en 
primera instància, permetria excloure l'elecció de senadors autonòmics i les 
eleccions als Parlaments territorials que porten causa de l'article 152.1 CE. 

En resum, la reserva de llei orgànica· per al règim electoral general ha estat 
interpretada pel TC com el que és primari i nuclear en el règim electoral, més ampli 
que el desenvolupament de l'article 23.1 ja inclòs en una altra reserva de l'article 81 
(STC 38/1983). L'adjectiu "general" no està referit al tipus d'eleccions, estant 
compost el règim. electoral general per les normes electorals vàlides per a la 
generalitat de les institucions representatives de l'Estat en el seu conjunt i en el de 
les entitats territorials en què s'organitza d'acord amb l'article 137 de la Constitució, 
tret de les excepcions que es trobin establertes a la Constitució i als Estatuts. 

D'altra banda, com indica la STC 81/2012, de 18 d'abril 

"/as normas electora/es son aquel/as relativas "a quiénes pueden elegir, a quiénes 
se puede elegir y bajo qué condiciones, para qué espacio de tiempo y bajo qué 
criterios organizativos desde el punto de vista procedimental y territorial" (STC 
72/1984, de 14 de junio ). 

Així, el règim electoral general es configura com un concepte jurídic indeterminat 
que s'ha anat precissant mitjançant la jurisprudència del TC, a partir de la STC 
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38/1983, sense perjudici de què correspon analitzar igualment les previsions que 
conté la LOREG. 

4.2. Previsions de la LOREG 

S'ha d'estar al que disposa la disposició addicional primera de la LOREG: 

"1. Lo dispuesto en esta /ey se entiende sin perjuicio del ejercicio de /as 
competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la 
presente ley organica, a /as comunidades autónomas por sus respectivos 
estatutos en relación con /as elecciones a /as respectivas asamb/eas 
legislativas. 

2. En aplicación de /as competencias que la Constitución reserva al Estada 
se aplican también a /as elecciones a Asambleas Legislativas de 
Comunidades Autónomas convocadas por éstas, /os siguientes artículos del 
Título I de esta Ley Organica: 1 a/42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 
49; 50. 1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 
70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 
108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152. 

3. Los restantes artículos del Título I de esta Ley tienen caracter supletorio 
de la legislación que, en su caso, aprueben /as Comunidades Autónomas, 
siendo de aplicación en /as elecciones a sus Asambleas Legislativas en el 
supuesto de que /as mismas no legislen sobre e//os. 

4. El contenido de /os Títulos 11, 111, IV, y V de esta Ley Organica no pueden 
ser modificados o sustituidos por la legislación de /as Comunidades 
Autónomas. 

L'encaix de la LOREG en la jerarquia de fonts ha estat tractada pel TC en diverses 
sentències, (SSTTC 12/208, 13/2009 i 40/2011 ). El Tribunal Constitucional ha entès 
que: "/es Corts Generals han exercit la competència que, en l'àmbit electoral, 
atribueix a l'Estat l'art. 149. 1. 1 CE en relació amb l'art. 23 CE i l'art. 81. 1 CE, 
mitjançant la promulgació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
(LOREG), norma que, com prescriu la mateixa LOREG en la seva disposició 
addicional primera 2, ha d'aplicar-se també a /es eleccions a Assemblees 

· Legislatives de /es Comunitats Autònomes. En tal mesura, com vam dir. en la STC 
15411988, F 3, la LOREG esdevé així paràmetre de la constitucionalitat dels 
preceptes autonòmics controvertits quan fixa /es condicions bàsiques per a 
l'exercici del dret de sufragi, per a la qual cosa és forçós reconèixer el legislador 
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estatal un cert marge d'apreciació quant a la fixació inicial de les condicions que, 
pel seu caràcter de bàsiques, han de ser objecte d'ordenació uniforme a tot el 
territori nacional." 

Això determina que s'haurà d'estar a les prev1s1ons que, amb caràcter bàsic, 
estableixi la LOREG, sense perjudici de la possibilitat de complementar o 
desenvolupar les mateixes. 

En aquest sentit, l'establiment per part de la Generalitat de Catalunya d'un sistema 
de vot etectrònic per a les eleccions al Parlament de Catalunya haurà de respectar 
les previsions constitucionals, estatutàries i les que, amb caràcter bàsic, preveu la 
LO REG. 

Aquestes previsions, globalment considerades, s'articulen al voltant del respecte al 
contingut essencial del dret de participació política reconegut a l'article 23 de la 
Constitució, així com les garanties bàsiques en l'exercici dels seus drets per tots els 
espanyols, la garantia dels quals està reservada en exclusiva a l'Estat per l'article 
149.1 .1 a la CE. Finalment, s'han de respectar les previsions relatives al propi 
exercici del dret de sufragi com a universal, igual, lliure, directe i secret realitzada 
tant a nivell constitucional, com a nivell estatutari. 

Tal com indica el Consell d'Estat en el seu informe de 24 de febrer de 2009, sobre 
les propostes de modificació del règim electoral general: 

"Mas cercana a esta tesis, la LOREG supuso una solu.ción intermedia (combinación 
de los criterios materiales y territoriales), de forma que existe un régimen general 
común [Títu/o I LOREG] para todos /os procesos electora/es (ex artícu/os 23 y 
149.1.18 de la Constitución), con /as modu/aciones que cada Comunidad Autónoma 
pueda establecer en relación con la potestad organizativa de su Asamblea 
legislativa (artículo 152 de la Constitución y excepciones al régimen general 
contenidas en sus Estatutos), junta con /as disposiciones especia/es para las 
elecciones de ambito estatal, local y europea [Títulos ff a VI]. Los cinca primeros 
parrafos del apartada ff de la exposición de motivos de la ley son bien expresivos al 
respecto, de igual modo que su artículo 1 y la disposición adicional primera. 
Así, en virtud del artículo 1.2 y de la disposición adicional 18.2 de la LOREG, /os 
preceptos que se entienden indisponibles para la legislación autonómica -por su 
doble caracter de preceptos materialmente organicos o preceptos que regulan las 
condiciones basicas del ejercicio de los derechos fundamentales- son /os relativos a 
/os siguientes aspectos: el derecho de sufragio activo y pasivo; la existencia de una 
Administraçión electoral; la configuración del censo; /as condiciones para la 
presentación de candidaturas; la campaña electoral y la distribución de espacios de 
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propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública; 
determinados arlículos en materia de formas de votación y procedimiento electoral; 
el control jurisdiccional de las e/ecciones; los gastos electora/es y el control de la 
contabi/ídad y los delitos e infracciones electora/es, así como el proceso judicial 
para su sanción 

Por lo que hace al procedimiento electoral, rige también una reserva de ley 
organica para la regulación de sus elementos fundamentales. Así, se ha entendido 
en la STC 80/2002, de 8 de abril, respecto de la posibílídad de rectificación de 
errares y, por extensión, en relación con la regulación de las quejas, reclamaciones 
y recursos (FJ 3.b). Por su parle, la STC 83/2003, de 5 de mayo, volvió sobre la 
cuestión de la flamada por parle del arlícu/o 120 de la LOREG a la /ey . 
procedimental administrativa como supletoria (''En toda lo noexpresamente 
regulada por esta Ley en materia de procedimiento sera de aplicación la Ley de 
Procedimiento Administrativa'). 

Pel que fa als . articles directament aplicables, hem d'estar al que disposen els 
articles 72 a 75 de la LOREG i, pel· que afecta al vot electrònic, a l'article 86.1 
LOREG. Es pot avançar que aquest apartat 1 de l'article 86 és bàsic, però no la 
resta de l'article. 

D'altra banda, d'acord amb reiterada jurisprudència del TC (STC 1/1982, de 28 de 
gener), l'atribució de la competència exclusiva a l'Estat per dictar la legislació 
bàsica en una matèria concreta és compatible amb el desenvolupament d'aquestes 
bases per les Comunitats Autònomes. 

Tal com hem avançat, l'article 86.1 de la LOREG indica que "El voto es secreto". 

La resta de l'article no és bàsic, i de la seva lectura s'acredita que es regula la 
votació de la manera presencial. En aquest sentit, d'acord amb les consideracions 
anteriors, res impedeix que la Generalitat,· en exercici de les seves competències, 
reguli la votació a la .seva Assemblea Parlamentària per mitjans electrònics, amb . 
una sèrie de límits: 

- respectar totes les prev1s1ons de la LOREG, com l'article 86.1; així com les 
recollides a la Constitució i a l'Estatut. 
- establir acuradament tots els elements tecnològics i de seguretat que permetin 
donar compliment a les previsions legals i constitucionals relatives a l'exercici del 
dret de sufragi 
- cpmplir igualment amb els requeriments o recomanacions legals i tècniques 
generalment establertes 
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-finalment, s'ha d'estar al caràcter supletori de la LOREG, emparat, d'acord amb. la 
STC 75/1985, de 21 de juny, en l'article 149.3 CE. 

Podem avançar que l'avantprojecte objecte d'anàlisi compleix amb aquestes 
previsions. 

Cal fer referència a que doctrinalment, s'ha entès que la votació electrònica es troba 
ubicada a l'article 86, com una modalitat de vot. A més, el Tribunal Constitucional 
diferencia igualment entre la condició d'elector i de votant. 

Com indica la STC 26/1990, "Se desprende de el/o que la interpretación del art. 
105.4 de la LOREG efectuada por la Sa/a resulta decisiva para su resolución. Ahora 
bien, tal interpretación no resulta admisib/e, ni a partir de los propios términos de la 
ley, ni de la necesidad de interpretar las norma s en favor de la mayor efectividad de 
los derechos fundamentales. En cuanto a lo primera, el término «elector» es 
utilizado en la LOREG en múltiples ocasiones como claramente distinta y 
diferenciada del de votante. Así, en su art. 30 C) se refiere a un «fichero nacional 
de electores» (sería impensable un fichero nacional de votantes), y en otros 
muchos artículos utifiza el concepto de elector para definir a quienes ostentan la 
capacidad y cumplen los requisitos para ser votantes, independientemente de que 
ejerzan o no su derecho (arts. 72, 85.1, 86.2, 87, 88.1), mientras que emp/ea el 
término votantes para designar a quienes hagan uso de su derecho en la practica 
(86.4, 88.2 y 4, 97.2). Ha de destacarse que la Constitución, en su art. 68.5 dispone 
que «son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus 
derechos políticos», configurando al término, pues en virtud de una capacidad, y no 
de un ejercicio. 

En resum, la condició de votant va lligada més a l'exercici del dret i, 
consegüentment, al procediment. 

Igualment, el dictamen del Consell d'Estat abans referit, indica que la major o 
menor facilitat de l'exercici del dret de vot es troba lligat a les normes d'organització 
i procediment: 

"En un sistema democratico como es el nuestro, la mayor o menor facilidad con la 
que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos 
a través de sus representantes depende como es obvio de las normas de 
organización y procedimiento previstas para la elección de éstos. El analisis y 
valoración de esas normas desde este punto de vista cae dentro del ambito de la 
técnica jurídica y no suscita por el/o problemas que no sean los habitua/es en el 
ejercicio de la función consultiva. Difícilmente puede extenderse ésta, por el 

Via Laietana, 26, 6 planta 

Tel. 93 567 17 00 
Fax. 93 567 17 51 

8 



lfm Generalitat de Catalunya 
W Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge 
Assessoria Jurídica 

contrario, a la determinación de cua/ sea el grada mayor o menor de Ja calidad 
democratica del sistema política, pues esa calidad tiene como condición necesaria 
la libertad, igualdad y universalidad del sufragio". 

Podem indicar igualment que si, en termes generals, la Generalitat de Catalunya 
podria regular l'exercici del vot en suport electrònic, mès encara ho pot fer en 
relació amb el col·lectiu de catalans i catalanes a !'.exterior, per dues raons: 

- per les condicions específiques d'aquest col·lectiu, i la realitat de què la 
introducció de sistemes de vot electrònic ha d'afavorir la seva participació i l'exercici 
del seu dret fonamental recollit a l'article 23 CE 
- que la configuració que es conté a l'avantprojecte és accessòria o complementària 
a la actualment existent, a la que no susbtituiex, sinó que s'estableix sota el 
paràmetre de la voluntarietat. En definitiva, s'introdueix el canal electrònic de 
manera potestativa juntament amb el canal presencial. 

4.3. Especial referència a l'article 149.1 .1 de la CE. 

La jurisprudència constitucional ha vingut delimitant el sentit i abast de l'article 
149.1.1.a de la Constitució, assenyalant que l'esmentat precepte, "més que delimitar 
un àmbit material excloent de tota intervenció de les Comunitats Autònomes, el que 
conté és una habil itació perquè l'Estat condicioni - mitjançant, precisament, 
l'establiment d'unes "condicions bàsiques" uniformes- l'exercici d'aquestes 
competències autonòmiques per tal de garantir la igualtat de tots els espanyols a 
l'exercici dels seus drets i en el compliment dels seus deures constitucionals" 
(SSTC 98/2004, FJ 3 i 178/2004, FJ7). 

Des d'una perspectiva de delimitació negativa, el Tribunal Constitucional ha 
manifestat que l'esmentat precepte "no ha atribuït a l'Estat la fixació de les bases 
sobre els drets i llibertats constitucionals, sinó només l'establiment -això sí, sencer
d'aquelles condicions bàsiques que tendeixin a garantir la igualtat". Ara bé, la 
regulació emparada a l'article 149.1 .1 a no pot suposar una normació complerta i 
acabada dels drets i deures, de manera que l'esmentat precepte constitucional no 
ha de ser entès com una prohibició de divergència autonòmica. Com recorda la 
STC 212/2005, s'ha de distingir, d'un costat, entre els elements generals 
conformadors del dret que es tracti , em parables a l'article 149.1.1 a (assequibles per 
les normes de rang legal i, complint determinades exigències, reglamentari) i, d'un 
altre, els criteris de la política sectorial corresponent. Així, la jurisprudència 
constitucional exigeix que la regulació estatal de les condicions bàsiques deixi un 
marge dins del qual les Comunitats Autònomes puguin exercir les seves 
competències sectorials. 
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Quant a la seva delimitació positiva, ha assegut que "les condicions bàsiques fan 
referència al contingut primari (STC 144/1988) del dret, a les posicions jurídiques 
fonamentals (facultats elementals, límits essencials, deures fonamentals, 
prestacions bàsiques, certes premisses o pressupostos previs). En tot cas, les 
condicions bàsiques han de ser les imprescindibles o necessàries per garantir 
aquesta igualtat". També ha assenyalat que "dins d'aquestes "condicions bàsiques" 
cap entendre inclosos així mateix aquells criteris que tenen una relació necessària i 
immediata amb aquelles, tals com l'objecte o àmbit material sobre el qual recauen 
les facultats que integren el dret( ... ); els deures, requisits o condicions bàsiques en 
què ha d'exercir-se un dret ( ... ); els requisits indispensables o el marc organitzatiu 
que possibil iten l'exercici mateix del dret" (SSTC 61/1997 i 173/1998). En relació 
amb aquest últim aspecte, també afirmava la STC 209/2000 la possibilitat de què, 
"al costat la normació com a aspecte essencial de l'article 149.1 .1 a de la 
Constitució, les regulacions estatals dictades a l'empara d'aquest precepte" 
continguin una "dimensió institucional", quan sigui imprescindible per garantir 
l'eficàcia del dret o la igualtat de tots els espanyols en el seu gaudi. En definitiva, 
segons la doctrina constitucional, l'article 149.1.1 a "constitueix un títol competencial 
autònom, positiu o habilitant ( ... ) que permet a l'Estat una regulació, encara que 
limitada a les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat, que no el disseny 
complet i acabat del seu règim jurídic" (SSTC 61/1997, FJ 7 i 188/2001 , FJ 12). 

Així, el Tribunal Constitucional ha traçat la distinció entre les "condicions bàsiques" i 
les "normes bàsiques"; també ha assenyalat que "les normes estatals emanades 
sota la cobertura de l'art. 149.1 .1 a poden trobar la seva millor expressió a través de 
principis o regles generals que, en definitiva, serveixin per garantir la igualtat en les 
posicions jurídiques fonamentals", però, en tot cas, "tant les bases com les 
condicions bàsiques ordenen i limiten l'exercici de les competències de les 
Comunitats Autònomes", per la qual cosa tenen "caràcter vinculant i limitador 
d'aquestes normes, amb independència de quin sigui el seu veritable abast" (STC 
164/2001). 

Més en concret, en matèria electoral la jurisprudència constitucional ha tingut 
ocasió de precisar determinats aspectes del que s'ha d'entendre per condicions 
bàsiques del dret de sufragi en relació amb l'art. 149.1.1 a. Així, respecte del cens 
electoral, va resultar decisiva la jurisprudència asseguda per la STC 154/1988, de 
21 de juliol, en la que va afirmar que la unitat del cens s'imposava com a condició 
per fer real el contingut uniforme del dret "ja que no resulta compatible amb la 
igualtat exigida per l'art. 149.1.1 de la Con_stitució el que l'esmentat requisit pogués 
arribar a ser diversament reconegut, respecte d'un mateix elector, per a unes i 
altres eleccions" (FJ 5). 
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Al nostre entendre, el canal de vot electrònic no formaria part del contingut bàsic, 
més enllà de les condicions essencials d'aquest o, el que és el mateix, les garanties 
i drets essencials que han de ser respectats en la seva configuració. 

4.4. Modalitat de vot electrònic o exercici del vot i, en relació amb aquesta 
qüestió, els catalans i catalanes a l'exterior són un col·lectiu especialment 
adient per a la seva implementació. 

4.4.1 . Vot electrònic dels catalans i catalanes a l'exterior 

Cada vegada són més els pronunciaments a favor de la introducció de mecanismes 
de participació electrònica, per afavorir-ne aquesa. 

Podem esmentar a Resolució núm. 1459 (2005) de l'Assemblea parlamentaria del 
Consejo de Europa 
"(. .. ) 
2. Conforme a la opinión de la Comisión Europea por la Democracia a través del 
Derecho (Comisión de Venecia) adoptada en diciembre de 2004, invita por 
consiguíente a /os Estados miembros y observadores de la Organización a 
reexamin_ar todas /as restrícciones exístentes a /os derechos electora/es y abolir 
aquellas que ya no sean necesarias ni guarden proporción con la consecución de 
un objetivo legítima. 
3. La Asamblea estima que, eh principio, debería darse priorídad a la concesíón de 
derechos electora/es efectivos, libres e ígualitaríos para el mayor número de 
cíudadanos, sin tener en cuenta su origen étnico, su salud, su estatus de miembro 
de /as fuerzas armadas o sus antecedentes pena/es. Cabe fener plenamente en 
cuenta /os derechos de sufragío de /os cíudadanos domíci/iados en el extranjero. 
(. . .) 
7. Dada la importancia del derecho de sufragio en una sociedad democratica, /os 
paises miembros del Gansejo de Europa deberían permitir a /os cíudadanos que 
viven en el extranjero votar en /as elecciones nacionales teniendo en cuenta la 

· complejidad de /os distintos sistemas electora/es. Deberían adopté!r /as medidas 
apropiadas para facilitar en lo posible el ejercicio de dicho derecho, considerando 
especialmente el voto por correspondencia (por correo), el voto en un consu/ado o 
el voto electrónico , conforme a la Recomendación Rec (2004) 11 del Comité de 
Ministros a /os Estados miembros sobre /as normas jurídicas, operativas y técnicas 
relativas al voto electrónico . Los Estados miembros deberían cooperar entre elfos a 
este fin y evitar que se imposibilite inútilmente el ejercicio efectiva de /os derechos 
de voto de /os ciudadanos extranjeros que residen en su territorio. 
( ... ) 
11. Por consiguiente, la Asamblea invita: 
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i. A los Estados miembros del Gansejo de Europa y observadores respectives: 
(. . .) 
b. A atorgar derechos electora/es a todos sus ciudadanos (súbditos), sin imponer la 
condición de residencia; 
c. A facilitar el ejercicio de los derechos electora/es de los expatriades instaurando 
procedimie.ntos de voto por correspor¡dencia (por correo y/o en un consulado) y 
previendo la introducción del voto electrónico conforme a la Recomendación Rec 
(2004) 11 del Comité de Ministres y, a este fín, cooperar entre elfos(. . .)". 

Els baixos nivells de participació experimentats en les darreres éleccions pel vot 
exterior units als darrers canvis normatius produïts sobre el procés de votació 
apunten a la introducció de mitjans electrònics en el procés de votació de cara a 
millorar-ne la seva eficiència. Això suposa la necessària realització d'una avaluació 
de riscos i de les diferents opcions a escollir, als efectes de garantir amb plena 
seguretat jurídica, no tan sols el compliment dels principis de legalitat, igualtat, 
neutralitat tecnològica, sinó també l'eficiència en la solució de problemes concrets a 
l'hora de fer front a les diferents opcions d'incorporació de mitjans electrònics 

No obstant això, diversos factors de naturalesa legal, tècnica, social o econòmica 
dificulten que es pugui dur a terme la implementació d'aquest procediment de forma 
global, immediata i generalitzada. 

Tot i aquests factors, actualment resulta necessari regular el procediment de 
votació electrònica en favor d'un col· lectiu específic que troba especials dificultats 
en l'exercici del dret de vot per via presencial. 

Aquest col· lectiu està integrat pels catalans residents a l'estranger. En relació amb 
aquest grup poblacional cal tenir en compte els baixos nivells de participació. en els 
procediments electorals. La introducció de l'ús dels mitjans electrònics en el procés 
de vot hauria de permetre millorar la seva participació. 

4.4.2. Utilització del canal electrònic 

Pel que fa a l'ús dels mitjans electrònics en el procediment electoral, en ple segle 
XXI la seva implementació s'hauria de traduir en el reconeixement de l'exercici del 
vot electrònic a favor de tots els ciutadans de Catalunya. 

Pel que fa a l'ús de mitjans electrònics en l'àmbit de les relacions del ciutadà amb 
les administracions públiques catalanes, l'article 32 de la Llei 26/201 O, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, estableix que l'ús de mitjans electrònics en l'actuació de les 
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administracions públiques de Catalunya és informat pels principis següents: la 
igualtat en l'accés dels ciutadans a la prestació dels serveis públ ics i a qualsevol 
actuació o procediment administratiu; el principi d'accessibilitat a la informació i als 
serveis públics per mitjans electrònics, d'una manera segura i comprensible; la 
neutralitat tecnològica en l'ús dels mitjans electrònics i adaptabilitat al progrés de 
les tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, amb independència de les 
alternatives tecnològiques escollides pels ciutadans; la seguretat amb relació a la 
identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i 
de les transaccions; i, finalment, la interoperabilitat entre els mitjans electrònics de 
les diverses administracions públiques. 

En el mateix sentit, l'article 4.6 de la Llei 29/201 O, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya, disposa que les entitats del sector públic 
han de garantir que l'ús dels mitjans electrònics asseguri la identitat, la integritat, la 
conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i les transaccions que es 
duen a terme emprant .mitjans electrònics 

En relació amb el vot dels residents a l'estranger, la Comissió Europea per a la 
Democràcia a través del Dret (Comissió de Venècia) va concloure en el seu Informe 
580/201 O que l'obligació de votar en una ambaixada o un consolat pot, a la pràctica,· 
restringir seriosament el dret de vot d'aquests ciutadans. 

Així mateix, aquesta Comissió en l'Informe 748/2013 també va concloure que 
l'adopció de mesures eficaces a favor dels votants a l'estranger implica fer que tant 
el registre com l'exercici del dret de vot siguin tan fàcils com sigui possible, si cal , 
multiplicant el nombre de centres de votació i els mètodes de votació (inclosos els 
serveis postals, lnternet i les delegacions de vot). 

Així doncs, la implementació del vot electrònic s'ha de centrar inicialment en 
determinats col-lectius socials que tenen majors dificultats per fer efectiu el seu dret 
de sufragi. La implementació del vot electrònic ha de permetre garantir l'efectivitat 
de l'exercici del dret de vot -amb la finalitat que no els sigui penalitzat l'exercici del 
seu dret pel fet de residir a l'estranger-, fomentar la cultura participativa, 
augmentar la participació pública en el procediment electoral i, al mateix temps, 
millorar el procés de gestió i comptabilització dels vots, 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. 
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En primer lloc, s'ha d'estar a les Recomanacions del Comité de Ministres del 
Consell d'Europa del 2004, les quals inclouen estàndars i requisits sobre aspectes 
legals,operatius i tècnics del vot electrònic, les quals han estat seguides per 
l'avantprojecte, tal com els antecedents d'aquest indiquen. 

Es tracta de donar compliment a una sèrie de requeriments que, en última 
instància, permetin tenir totes les garanties de legalitat, seguretat i igualtat, en la 
votació presencial i l'electrònica. 

Així, el vot electrònic s'ha de sotmetre als principis constitucionals que estableix la 
Constitució española. El vot ha de ser universal, lliure, igual, directe i secret. A més, 
s'ha de compondre de certs criteris tècnics -autenticitat, privacitat, igualtat, integritat 
del procés de votació i del vot, verificabilitat, auditabilidad, facilitat d'ús, codi font 
obert, control , d'accessos i telecomunicacions- que garanteixin el servei i els 
requisits legals que compon el vot. Ja que els riscos que concerneixen a la 
seguretat en el vot electrònic és l'element clau per generar confiança en els votants 
en el seu ús i funcionament, és molt important que el sistema implantat integri els 
mecanismes necessaris per garantir la seguretat en totes les fases del procés de 
votació. 

En definitiva, la introducció del vot electrònic no s'ha de limitar al vot electoral, es 
requereix anar més enllà, ja que és necessari promoure la seva utilització en tota 
mena de decisions ordinàries en les quals el ciutadà tingui una cosa per expressar, 
és a dir, introduir la votació electrònica dins de consultes que impliquin una sèrie de 
conseqüències per al ciutadà. Utilitzant aquest mitjà de manera quotidiana el 
ciutadà pot familiaritzar-se amb aquest sistema de votació. 

Així mateix, s'ha de preveure una regulació legal que vagi conforme a l'evolució 
tecnològica que afecta tant a ciutadans com a la mateixa Administració Pública, fins 
i tot a l'operativa i organització de l'Administració Pública perquè està clar que 
l'evolució tecnològica dins de l'Administració ha d'anar acompanyada d'un procés 
offline, el qual necessita estar regulat a fi de garantir el dret dels ciutadans així com 
optimitzar la tasca i el servei proporcionats per part de l'Administració. 

4.4.4. Acords de la JEC 

La JEC s'ha pronunciat en diferents ocasions sobre el vot electrònic. Podem 
destacar les següents: 
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- Sesión JEC: 02/06/2005 
Núm. Acuerdo: 183/2005 
Núm. Expediente: 330/121 
Objeto: 
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Solicitud de autorización para realizar una prueba de voto electrónico en las 
elecciones al Parlamento de Galícia de 19 de junio de 2005. 
Acuerdo: 
Autorizar la prueba de voto electrónico en los términos recogidos en los últimos 
informes remitidos por la Xunta de Galícia y en los precedentes Acuerdos de esta 
Junta, con las garantías que en los mismos se establecen y ademas, incluyendo en 
la Autoridad de Recuento a un representante de cada una de las formaciones 
políticas con representación en el Parlamento de Galícia. 

- Sesión JEC: 25/01/2005 
Núm. Acuerdo: 32/2005 
Núm. Expediente: 330/11 O 
Objeto: 
Posibilidad de efectuar una prueba de voto por lnternet en relación con el 
referéndum sobre el Tratado de la Constitución para Europa 
Acüerdo: 
A la vista del escrita de aclaraciones presentada por la Directora General de 
Política Interior el día.de hoy así como el Informe que acompaña al mismo, la Junta 
Electoral entiende que de su contenido se deduce que el Ministerio del Interior va a 
adoptar las medidas para garantizar la confidencial idad del voto, para asegurar la 
participación de las formaciones políticas en la Autoridad de recuento, así como 
para garantizar que los resultados no puedan ser conocidos por ninguna persona 
antes de que se cierren los colegios electorales y que los electores sean 
debidamente informados de que se trata de una prueba sin eficacia jurídica 
vinculante, y en consecuencia acuerda autorizar la prueba de voto por lnternet 
so licitada. 

Asimismo, acuerda que formen parte de la Autoridad de recuento la Directora de la 
Oficina del Censo Electoral así como un representante de cada una de las seis 
formaciones políticas con Grupo Parlamentaria propio en el Congreso de los 
Diputados con mayor número de Diputados. 
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Solicitud de autorización para realizar en las elecciones generales una prueba de 
"voto electrónico no presencial, vía lnternet, sin validez alguna y bajo la supervisión 
en todo momento de la Junta Electoral Central". Remite folleto informativa a 
entregar a los interesados para realizar la prueba de voto electrónico comunicando 
que la apertura virtual de la urna tendra lugar el 14 de marzo a las 20:1 O ho ras s in 
que los resultados se hagan públicos hasta después de la comparecencia de los 
Ministros de Interior y Portavoz del Gobierno informando sobre los resultados 
provisional es. 
Acuerdo: 
Tomar conocimiento de la so licitud de autorización para realizar en las elecciones 
generales una prueba de "voto electrónico no presencial, vía lnternet, sin validez 
alguna y bajo la supervisión en todo momento de la Junta Electoral Central". 

- Sesión JEC: 29/10/2003 
Núm. Acuerdo: 664/2003 
Núm. Expediente: 330/89 
Objeto: 
Diversas consultas sobre posibilidad de voto en las próximas elecciones a través de 
mensajes de teléfonos móviles y por internet. 
Acuerdo: 
Trasladar que las modalidades de votación son las legalmente previstas, sin 
perjuicio de que por la Junta Electoral Central se hayan autorizado experiencias de 
voto electrónico en determinadas Mesas, simultaneo al voto por papeleta, 
salvandose el secreto del sufragio y sin validez alguna a efectos del escrutinio, 
únicamente con el caracter de prueba a efectos de su hipotética implantación en el 
futura. 

- Núm. Acuerdo: 168/2003 
Núm. Expediente: 339/48 
Objeto: 
Solicitud de que se autorice, en las elecciones a Parlamento autonómico, la 
realización de una prueba de voto electrónico en varios Colegios electorales. 
Acuerdo: 
1°.- Comunicar que, en cuanto la utilización del voto electrónico es una facultad de 
la que el elector puede hacer uso voluntariamente, siempre a continuación de 
depositar la papeleta, y salvandose en todo caso el secreto de sufragio, teniendo en 
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cuenta que no tiene otro caracter que el de prueba para estudiar su hipotética 
implantación en el futura, y siempre que no interfiera ni el desarrollo de la votación 
ni el escrutinio, en los términos establecidos en la LOREG, no hay ninguna objeción 
a plantear por esta Junta Electoral Central. La única votación y el única escrutinio 
validos a todos los efectos seran los efectuades ante y por, respectivamente, la 
Mesa electoral. 

- Sesión JEC: 09/02/2000 
Núm. Acuerdo: 125/2000 
Núm. Expediente: 330/49 
Objeto: . 
Solicitud del Director General de Política Interior de informe sobre la viabilidad de 
una experiencia piloto de votación por internet en los municipios de Villena 
(Aiicante), Ourense y Zarauz (Guipúzcoa). 
Acuerdo: 
A juicio de esta Junta Electoral Central, resulta desaconsejable realizar en período 
electoral la experiencia a que se refiere la consulta, ante la posibilidad de inducir a 
confusión a los electores y el riesgo de que no se pueda garantizar totalmente el 
secreto de las posiciones de cada ciudadano. 

D'aquests . acords, en interpretació de l'article 86.1 LOREG, es desprèn que 
qualsevol sistema de vot electrònic ha de garantir especialment el secret del vot. 

5. Altres iniciatives 

Pel que fa a l'existència d'iniciatives prèvies per a la implementació del procediment 
de votació electrònica, cal destacar especialment les previsions de la Llei 5/1990, 
de 15 de juny, d'eleccions al Parlament Basc (actualment derogades per la Llei 
11/2015, de 23 de desembre, de cinquena modificació de la Llei d'eleccions al 
Parlament Basc). 

En els articles 132 bis a 132 septies de la norma esmentada es regulava un 
procediment de votació electrònica. Concretament, es definien els elements que 
configuren el vot electrònic (targeta amb/ banda magnètica de votació, urna 
electrònica, pantalla de votar, cabina electoral i programa informàtic electoral), els 
mitjans materials de les Meses i les operacions prèvies a la votació electrònica, el 
propi procediment de votació electrònica, l'escrutini electrònic i les infraccions 
electorals en matèria de vot electrònic. 

D'aquesta forma, la Llei 5/1990, de 15 de juny, va instaurar un procediment de 
votació electrònica presencial, en el qual l'elector havia de desplaçar-se, igual que 
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en el cas de votació mitjançant papereta, a la Mesa Electoral per exercir el dret de 
sufragi. 

Una altra iniciativa que a l'actualitat encara es troba en fase de tramitació 
parlamentària és la Proposició de llei de reforma de la Llei del Principat d'Astúries 
14/1986, de 26 de desembre, sobre el règim d'eleccions a la Junta General. En 
aquesta Proposició de llei, es preveuen mesures de diversa naturalesa adreçades a 
fomentar la participació electoral. Una d'aquestes mesures consisteix en fomentar 
la participació electoral mitjançant el vot electrònic per residents a l'estranger, atès 
que aquest procediment, amb les degudes garanties, hauria de facilitar tant 
l'exercici del dret del vot com l'escrutini del resultat 

6. Contingut de l'avantprojecte. 

La Llei per la qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans 
residents a l'estranger consta de 3 capítols, 15 articles, 3 disposicions addicionals i 
3 disposicions finals. 

En el capítol I s'estableixen les disposicions de caràcter general, per mitjà de l~s 
quals es defineix l'objecte de la norma, la naturalesa del procediment de votació 
electrònica, l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la norma i els principis 
generals que regeixen el procediment de votació electrònica. 

En l'article relatiu als principis generals s'incorporen els estàndards legals, 
procedimentals i tècnics dels sistemes de vot electrònic previstos a la Recomanació 
(2004)11 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa, i que estan adreçats a 
garantir el caràcter universal, igual, lliure i secret del vot. 

Així mateix, es també es té en compte la Recomanació (2009)1 del Comitè de 
Ministres sobre democràcia electrònica ( e-democracy), per mitjà de la qual es 
recomana als Estats la introducció de les TIC en els processos d'elecció, 
l'adaptació del marc normatiu de cada territori a aquesta realitat, o el 
desenvolupament de conceptes i estàndards d'e-democràcia, amb ple respecte als 
drets humans, les llibertats fonamentals i les institucions i els processos 
democràtics. 

Així mateix, es prenen en consideració les manifestacions del Consell d'Estat 
contingudes en el seu Informe de 24 de febrer de 2009. En aquest informe es 
remarca que la votació a l'exterior és la que més es podria beneficiar de la 
introducció de sistemes de sufragi electrònic, bé mitjançant l'ús de l'urna 
electrònica, bé mitjançant la modalitat de vot per lnternet, atès que la distància és el 
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principal obstacle al qual ha de fer front qualsevol model que es vulgui preveure 
pels ciutadans absents. 

Després d'analitzar les diferents modalitats de vot ·electrònic, el Consell d'Estat · 
assenyala que el model triat ha de complir com a mínim els requeriments següents: 
que no es pugui relacionar els vots emesos amb els votants; que cada votant pugui 
emetre un sol vot; que el resul~at de la votació sigui el correcte; i que no es puguin 
emetre resultats parcials que puguin condicionar el resultat de la votació. 

Atenent a aquestes consideracions, el Consell d'Estat conclou que almenys en un 
primer moment aquest tipus de procediment de votació hauria de tenir caràcter 
alternatiu al procediment de votació per correu, configurant-se d'aquesta forma com 
a dues opcions front el vot en urna; i que resulta essencial salvaguardar les 
mínimes garanties electorals que permetin un adequat exercici del dret de sufragi 
en el marc de la societat de la informació i dels mitjans electrònics, atès que la seva 
aplicació és especialment delicada en relació amb l'acte personalíssim i secret com 
és l'acte de votar. 

En el capítol 11 es regula el procediment de votació electrònica, que s'estructura en 
diferents fases: la sol · licitud de vot adreçada a l'Oficina del Cens electoral (OCE), la 
identificació de l'elector a la Plataforma de votació electrònica per lnternet, l'exercici 
del dret de vot per mitjans electrònics, la custòdia dels vots emesos per mitjans 
electrònics i l'escrutini d'aquests vots. 

En el capítol 111 es regulen les garanties del vot electrònic: l'assessorament i el 
suport tecnològic i en matèria de seguretat, la identificació i · la resolució 
d'incidències en el procediment de votació electrònica, l'auditoria del procediment 
de votació electrònica i la protecció de dades de caràcter personal. 

Finalment, la Llei incorpora tres disposicions addicionals on es regulen matèries 
com el còmput de terminis i els mecanismes de col·laboració interadministrativa 
necessaris per garantir l'adequada i la correcta implementació del procediment de 
votació electrònica. 

En darrer terme, s'incorporen tres disposicions finals, per mitjà de les quals 
s'estableix la corresponent habilitació de crèdit per a l'aplicació de la Llei; s'autoritza 
el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que dicti les disposicions 
necessàries per al desplegament de la Llei i es preveu l'entrada en vigor de la nova 
norma. 
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7.- Contingut i tramitació de l'expedient de l'avantprojecte 

Pel que fa a la documentació exigible d'acord amb el que disposa l'article 36.3 de 
la Llei 13 /2008, consta a l'expedient la memòria prèvia que dóna compliment a 
l'Acord de Govern de 3 d'abril de 2007, una memòria justificativa, una memòria 
econòmica, la sol· licitud d'informe d'impacte de gènere que avaluï la incorporació 
de la perspectiva d'igualtat de gènere a la norma, i la taula de vigències. 

En aquest sentit, l'expedient disposa de la documentació prevista a l'article 36 de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre. 

Igualment, s'ha de sotmetre a informe de l'Institut Català de les Dones, així com de 
la Direcció General de Pressupostos. 

En relació amb el tràmit d'informació pública, la iniciativa s'ha de sotmetre a 
informació pública. 

Igualment, ha de ser sotmès a la Comissió de Govern Local de Catalunya. 

Per tot això, 

s'emet informe jurídic preliminar favorable en relació amb l'Avantprojecte de llei pel 
qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l'estranger. 

Barcelona, 14 de juliol de 2016 

Xavier Urios i Aparisi 
Advocat en cap 
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