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Memòria d'avaluació de l'Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans residents a l'estranger. 

1 Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

A Identificació del problema 

1. 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. 

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 vu itè, de la LOREG). 

2. Els catalans residents a l'estranger constitueixen un grup poblacional amb baixos nivells de 
participació en els procediments electorals. La introducció de l'ús dels mitjans electrònics en el 
procés de votació hauria de millorar la seva participació en aquests processos. 

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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Evolució de la participació de vot dels electors CERA a les eleccions del Parlament de Catalunya 
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Diferents factors són els que contribueixen al baix nivell de participació d'aquests col·lectius, però 
els més significatius venen originats 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. 

8 I Establiment dels objectius 

L'Avantprojecte de llei té com a objectiu adoptar la disposició legal que permeti implementar el 
procediment de votació electrònica a favor del col-lectiu integrat pels catalans residents a 
l'estranger. 

Es pretén 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 configura com a 
complementària al sistema tradicional de votació i com a voluntària o facultativa pels electors. 

D'aquesta forma, s'estableix 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. 

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. 

e I Identificació de les opcions de regulació 

Un cop exposat el problema a resoldre i els objectius a acomplir, es proposen les següents 
alternatives: 

Opció 1 - No fer res o mantenir l'statuo quo. Aquesta opció es tradueix en no realitzar cap acció 
específica per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger i mantenir 
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exclusivament el procediment de vot regulat a l'article 75 de la LOREG. 

Pel que fa aquesta opció, si es té en compte la constant davallada de la participació d'aquest 
col·lectiu en els procediments electorals, resulta altament probable que la tendència a la baixa 
participació es mantingui o, fins i tot, s'agreugi en futurs procediments electorals. 

Opció 2 - L'aprovació del marc jurídic consistent en adoptar la disposició legal que permeti 
implementar el procediment de votació electrònica a favor del col·lectiu integrat pels catalans 
residents a l'estranger. 

Pel que fa a la regulació del procediment, i en relació amb l'efecte sobre els ciutadans, cal tenir en 
compte les fases següents: (a) la sol ·licitud de vot s'efectua en els termes previstos actualment en 
la normativa estatal vigent en aquesta matèria, (b) la identificació de l'elector a la Plataforma de 
votació electrònica per lnternet és necessària per poder faci litar-li, en condicions de seguretat, les 
credencials necessàries per exercir el dret de vot i (e) l'exercici del dret de vot es du a terme per 
lnternet, i per tant substitueix la tramesa del vot per correu o el dipòsit del vot en les urnes ubicades 
a les oficines o seccions consulars. 

La implementació d'aquesta norma requerirà , amb posterioritat, l'inici d'un procediment de 
contractació administració adient per adquirir o contractar els serveis de votació electrònica per 
lnternet i/o implantar una plataforma permanent que a més d'utilitzar-se en eleccions 
parlamentàries, permeti realitzar consultes populars promogudes per la Generalitat o altres 
administracions públiques catalanes que vulguin adherir-se. 

En una fase posterior, s'haurà de dur a terme el desplegament del servei i de la infraestructura 
necessària tant a nivell de comunicacions com de sistemes d'informació de la solució tecnològica 
de votació per lnternet, així com l'execució d'un pla de seguretat definit específicament per garantir 
la protecció dels diferents sistemes que intervenen. 

2 Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 

A Informe d'impacte pressupostari 

La implementació del procediment de votació electrònica prevista a l'Avantprojecte de llei implicarà 
la necessitat de contractar, bé els serveis de votació electrònica per lnternet, bé la implementació 
d'una plataforma de votació de caràcter permanent. 

La contractació del servei o l'adquisició de les llicències del producte que s'analitzen en aquest apartat 
queden subjectes en tot cas a les disponibilitats pressupostàries de l'anualitat en la qual es 
plantegi la necessitat d'implementar la Plataforma de votació electrònica per lnternet. 

En base als diferents requeriments funcionals i tecnològics, s'ha tractat amb diversos proveïdors de 
solucions de votació electrònica per tal de poder conèixer el grau d'alineament dels seus serveis amb 
els requisits esmentats. 

Tot i que existeixen diversos proveïdors d'aquest tipus de servei, no tots ells disposen de solucions 
que siguin capaces de garantir el respecte als principis bàsics i fonamentals d'unes eleccions tant des 
del punt de vista tècnic i funcional com jurídic. 
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Actualment existeixen dues opcions: la contractació del servei en modalitat Sa aS ("Software as a 
Service') o l'adquisició de les llicències del producte per implantar-ho en infraestructura pròpia ("on
premises"): 

-Modalitat "Software as a service": el servei el dóna directament el proveïdor, utilitzant la seva 
infraestructura i programari i facilitant el suport logístic que es requereixi durant un període concret. 

-Llicenciament del producte: consisteix en adquirir una llicència del programari per tal d'implantar-lo 
en infraestructura pròpia, aportant el personal propi per gestionar el procés electoral. Així mateix, es 
poden contractar addicionalment serveis professionals al proveïdor per donar suport al procés. 

a) Plataforma de vot electrònic per lnternet (processos electorals) 

Atés que en un procés electoral hi intervenen diferents conceptes, a més de la tecnologia, s'ha fet una 
estimació econòmica global que preveu la inversió necessària en diferents àmbits (tecnologia, 
infraestructura, equip humà, seguretat i comunicació) que caldria realitzar per a l'execució del projecte. 
D'altra banda, cal tenir en compte que l'avaluació econòmica realitzada és una estimació i que seria 
convenient revisar-la en futures fases d'execució del Pla. 

A més a més, es preveu la possibilitat que la Generalitat de Catalunya vulgui impulsar altres 
processos participatius diferents dels propis processos electorals. 

En aquest sentit, es defineixen tres escenaris econòmics: 

-Escenari 1: contractar la votació per lnternet per a unes eleccions en modalitat de servei ("Un sol 
us"). S'estima que serien necessaris 3 mesos de servei per a la configuració, realitzar proves pilot i la 
implementació durant el procés electoral. 

-Escenari 2: partint de la base que unes eleccions tenen lloc un cop cada quatre anys, es proposa un 
escenari mixt on se segueix preveient la prestació del servei de votació per lnternet en modalitat servei 
i l'adquisició d'una plataforma permanent per a consultes populars. S'ha calculat per un període de 4 
anys. 

-Escenari 3: es preveu l'adquisició d'una plataforma permanent que serveixi per a unes eleccions i 
també per a la realització de consultes populars i altres processos de participació ciutadana. S'ha 
calculat per un període de 4 anys. 

Cal esmentar que el nivell de servei i de complexitat tecnològica és més elevada en unes eleccions 
que en unes consultes populars, atès que és requereixen de més processos de verificació i 
processament. Això implica que els proveïdors han de valorar de forma diferent el procés en el qual 
s'ha de fer servir la plataforma, sent més econòmiques les consultes populars respecte els processos 
electorals. 

Exceptuant el primer escenari on és contempla la total externalització del servei , s'ha valorat pels 
altres dos escenaris que la infraestructura necessària està allotjada en el nou model TIC del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI): 
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3 mesos 

Governança 51 .000,00 € 

Comunicació 25.000,00 € 

Seguretat 28.000 € 

Tecnologia 161.450,00 € 

Total 

Cost anual 
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4anys 

235.000,00 € 

36.000,00 € 

46.000,00€ 

1.550.586,00 
€ 
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4anys 

235.000,00 € 

36.000,00 € 

46.000,00 € 

2.011.426,62 
€ 

La valoració econòmica de l'Escenari 1 s'ha estimat en 265.450 eures. Per tant, la despesa vinculada 
a un vot seria d'uns 11 ,68 eures, dependent del nombre final d'electors que haguessin sol ·licitat el 
vot1

. 

La valoració econòmica dels Escenaris 2 i 3 s'ha fet a 4 anys i oscil ·la entre 1.867.586 eures i 
2.328.426,62 eu ros, amb un cost anual entre 466.896,50 i 582.106,65. Per poder calcular en aquest 
cas el cost per vot s'hauria de fer una previsió del nombre de consultes populars i la seva participació, 
que promouria de l'Administració de la Generalitat en els següents anys per tal de no imputar la 
totalitat del cost de la plataforma només al nombre de votants en unes eleccions. 

Relació cost/eficiència 

Un dels punts que genera certa controvèrsia a l'hora d'implantar una solució de votació electrònica, és 
el cost que suposa la implantació i el desplegament de la solució respecte als procediments 
tradicionals. 

En l'actualitat, la despesa associada a un vot tradicional en unes eleccions pot oscil·lar entre els 4 i els 
6 eures, depenent de si s'inclouen les subvencions als diferents partits polítics que hi participen. 

Pel ue fa al cost associat al vot d'un resident a l'estran er inscrit en el CERA, es oden identificar 

1 El nombre de residents catalans a l'estranger registrats en el CERA en les anterior eleccions 
parlamentàries celebrades el passat 27 de setembre de 2015 va ser de 196.062 electors, dels quals 
22.725 van sol·licitar el vot i finalment es van comptabilitzar 14.781 vots. Aquesta diferència de 7.944 
vots (35%) es reparteix entre electors que finalment van optar per no votar tot i haver-ho sol -licitat, 
vots que es van extraviar durant el procés i vots que van arribar fora de termini. 
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diferents despeses a càrrec de l'Administració: 

-Comunicat de la convocatòria de les eleccions: l'Oficina del Cens Electoral (OCE) envia d'ofici 
una carta a tots els electors registrats en el CERA comunicant la convocatòria de les eleccions amb 
l'imprès de sol· licitud i les instruccions (article 75.1 de la LOREG). 

-Presentació de les sol·licituds pels electors via correu postal , fax o per mitjans telemàtics (article 
75.1 de la LOREG). 

-Enviament de la documentació per exercir el dret de vot: les diferents Delegacions Provincials de 
I'OCE envien per correu certificat i amb caràcter d'urgència a tots els sol ·licitants la documentació 
necessària per poder votar, la qual inclou els sobres, les paperetes dels partits polítics, certificats 
censals i les instruccions relatives al procediment de votació (article 75.2 i 3 de la LOREG). 

-Enviament del vot per correu certificat: l'elector que opta per l'opció d'exercir el dret de vot per 
correu, en lloc de fer-ho presencialment a les oficines consulars, ho fa a través del servei postal del 
país resident utilitzant els sobres preparats que ha rebut prèviament per a tal fi. El sobre que conté el 
vot s'envia per correu certificat a l'oficina consular que li correspon, i generalment, ja ve franquejat per 
evitar despeses al votant. En cas de no ser així per manca d'acord entre serveis postals, el votant té 
dret a sol ·licitar el reintegrament del cost a la l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
la presentació d'un formulari. 

-Recollida i tramitació urgent dels sobre rebuts a l'Oficina del Ministeri d'Assumptes Exteriors i 
de Cooperació a les diferents Juntes Electorals Provincials per tal que els vots siguin computats 
durant l'escrutini general (article 75.8 de la LOREG). 

No s'ha pogut obtenir informació respecte les despeses derivades d'aquests conceptes, exceptuant 
les peticions de devolució a les quals va fer front el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge en les passades eleccions del 27 de setembre de 2015 i que van ser de 
27.766,93 eures (IVA inclòs). 

En relació amb aquesta dada, cal tenir en compte que en les darreres eleccions va haver un total de 
14.781 votants inscrits en el CERA, dels quals 2.546 van sol ·licitar la devolució de les despeses de 
l'enviament certificat (1 0,90 euros/votant). En aquesta xifra, caldria afegir-hi les despeses unitàries de 
la resta de conceptes abans detallats, per tal d'obtenir la despesa total associada a un vot per correu 
emès per un resident a l'estranger. 

La votació per lnternet no tant sols aporta eficiències en l'exercici del dret de vot, sinó també en la fase 
de l'escrutini. Actualment és requereix de nombrosos recursos tant en equip humà com en tecnologia 
per dur a terme l'escrutini general. L'escrutini en un sistema de votació electrònica és pràcticament 
immediat i requereix de moltíssims menys recursos, aportant una reducció significativa en les 
despeses associades a aquesta activitat. 

Així mateix, també cal tenir en compte, tot i que és difícil valorar-les, altres despeses indirectes i 
menys tangibles com, per exemple, la despesa dels electors residents a l'estranger que prefereixen 
desplaçar-se fins a una oficina consular per exercir el dret de vot i que representen entre un 7% i un 
9% dels votants. Cal esmentar que alguns d'aquest votants no han pogut exercir el seu dret a vot per 
manca d'extensió dels horaris i terminis en les oficines consulars o bé perquè tot i haver pogut exercir 
el seu vot en presencial, aquest ha arribat fora de termini a la Junta Electoral Provincial per a l'escrutini 
general i, per tant, no ha estat computat. 
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Dissortadament no és tenen dades exactes del nombre de vots no computats i que queden 
interromputs en diferents punts del procés de votació per correu, dades que si es contextualitzen en 
un entorn econòmic, ajudarien a calcular el cost d'un "vot perdut" i, per tant, el cost d'oportunitat d'una 
inversió en mitjans electrònics en el procés de votació i del corresponent retorn de la inversió. 

Pel que fa a iniciatives desenvolupades en altres Estats, cal tenir en compte per exemple que a les 
eleccions estatals del 2011 , l'estat australià de Nova Gal·les del Sud va habilitar la votació per lnternet 
(iVote) per a tots aquells electors residents a l'estranger, residents amb ubicacions remotes dins del 
país i electors amb discapacitats visuals. El nombre de votants per lnternet va ser de 46.000 amb un 
cost de 48 euros/vot. L'any 2015 es va repetir l'experiència amb un increment notable de la 
participació fins als 286.000 votants, fent que la despesa per vot és reduís de forma molt significativa. 
De les diferents iniciatives de votació per lnternet a nivell internacional es dedueix que quants més 
electors utilitzin el sistema, més s'incrementa el cost/eficiència del sistema. 

b) Plataforma de votació electrònica per lnternet (consultes i altres formes de participació 
ciutadana) 

L'objecte d'aquesta plataforma seria oferir un servei de consultes populars promogudes des de les 
entitats locals (ajuntament, EMDs, consells comarcals i diputacions) o bé pper l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

En aquest context, s'ha definit un escenari de possibles exercicis de consultes populars en els propers 
quatre anys, amb la intenció de valorar el nombre de municipis i de ciutadans que hi participarien per 
intentar preveure una estimació que determinés la capacitat de la plataforma de votació electrònica. 

A partir del cens electoral de tots els municipis de Catalunya (947), aquests s'han classificat en 
diferents grups per nombre d'habitants censats: 

Munictpis Frequèncta Habitants censats Miqano hab/muni. 

... Més de 200k ha b . 1.133.439 1.133.439 

B Entre 1 OOk i 200k hab. 4 634.283 153.892 

e Entre 50k i 1 OOk ha b. 11 768.324 64.197 

D Entre 15K i 50 hab. 41 1.075.014 24.485 

t: Entre 1 k i 15k hab. 347 1.491.579 2 .840 

F Menys de 1 k ha b. 543 196.564 291 

5.299.203 

S'ha definit la probabilitat del nombre de municipis que promourien una consulta popular segons el 
grup al que pertanyen: 
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En el grup A, al tractar-se d'un municipi gran, s'ha considerat que només participaria part del cens. 

Segons aquesta participació s'ha calculat el nombre d'electors que podrien participar en la consulta: 

Any 1 

A o 566.720 o 566.720 
p 61.557 153.892 307.784 307.784 

e 64.197 128.394 128.394 192.591 

48.970 73.455 73.455 97.940 

E 48.280 68.160 99.400 147.680 

F 4.656 7 .857 12.513 15.714 

Total I t I 

I, finalment, s'ha calculat un grau de participació mig d'aquestes consultes. S'ha interpretat que a mida 
que passen els anys, la confiança que es genera amb aquest nou sistema és major i per tant el 
nombre de municipis que promouen consultes populars s'incrementa cada any, així com també 
incrementa el grau de participació: 

Any 2 

166.103 998.478 621 .546 1.328.429 

18% 26% 34% 42% 
. : .. 259.604 557.940 

En funció d'aquest escenari , s'ha fet la següent estimació econòmica en cost de llicències, allotjament 
de la plataforma, manteniments i oficina d'explotació de servei: 

Llicenciament 
Manteniment 
anual 
Servei 

Plataforma permanent per Consultes Populars 

Any 1 Any 2 Any3 Any4 

210.000 € -€ -€ -€ 

25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 
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allotjament 40.000 € 40.000 € 

Noves altes 144.200 € 144.200 € 
Manteniment 
altes -€ 168.200 € 
Oficina 
explotació 12.000 € 24.000 € 

Total 431.200 € 401.400 € 

Cost per vot 14,42 € 1,55€ 
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40.000 € 40.000 € 

252.400 € 356.600 € 

104.200€ 188.200 € 

35.000 € 35.000 € 

456.600€ 644.800€ 1.934.000 € 

2,16€ 1,16€ 

Així mateix, en el quadre adjunt, s'incorpora el càlcul del cost associat a cada vot i per a cada nova 
anualitat. 

B I Informe d'impacte econòmic i social 

El procediment de votació electrònica afecta al col -lectiu específic integrat pels residents catalans a 
l'estranger registrats en el CERA. 

Per tant, atenent a les dades de què es disposen en relació amb les anterior eleccions parlamentàries 
celebrades el passat 27 de setembre de 2015, el col -lectiu afectat estaria integrat per 196.062 
electors, dels quals 22.725 van sol -licitar el vot i finalment es van comptabilitzar 14.781 vots. 

Aquesta diferència de 7.944 vots (35%) es reparteix entre electors que finalment van optar per no 
votar tot i haver-ho sol · licitat, vots que es van extraviar durant el procés i vots que van arribar fora de 
termini. 

C ¡Informe d'impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues 
administratives 

Aquesta mesura no incideix de forma directa en l'activitat econòmica. No regula l'exercici de cap 
activitat econòmica en concret, ni afecta l'activitat que duen a terme les empreses. 

Pel que fa a la regulació del procediment de votació electrònica i la detecció de càrregues 
administratives, cal tenir en compte les consideracions següents: 

(a) la sol-licitud de vot s'efectua en els termes previstos actualment en la normativa estatal vigent 
en aquesta matèria. En aquest sentit, no s'estableixen noves càrregues administratives. 

A l'article 6.3 de l'Avantprojecte de llei , es preveu que en els protocols o convenis de col·laboració 
regulats a la disposició addicional tercera, les parts podran acordar que s'adapti l'imprès oficial de 
sol ·licitud de vot amb la finalitat que incorpori de forma expressa l'opció d'exercir el dret de vot per 
mitjans electrònics, o bé que es trameti als electors d'un imprès oficial addicional per mitjà del qual 
aquests puguin sol ·licitar l'exercici del dret de vot per mitjans electrònics. En ambdós casos, 
l'elector haurà d'indicar una adreça de correu electrònic i un dispositiu mòbil de contacte. 

En relació amb aquesta previsió, cal assenyalar que, en el cas que s'acordi la modificació de 
l'imprès de sol-licitud de vot amb la finalitat d'incorporar de forma expressa l'opció d'exercir el dret 
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de vot per mitjans electrònics, l'elector únicament haurà de marcar aquest opció i indicar una 
adreça de correu electrònic i un dispositiu mòbil de contacte. Amb el compliment d'aquesta 
previsió, podrà posteriorment exercir el dret de vot per mitjans electrònics, obviant les principals 
dificultats que existeixen actualment per poder exercir el dret de vot i que venen originats per la 
dependència respecte de l'enviament de correus postals en diferents moments del procés electoral 
(enviament de la documentació electoral i enviament del vot) . 

Així mateix, en el cas que s'acordés establir un imprès oficial addicional, les dades a completar 
serien les mateixes que figuren en l'imprès oficial que s'empra actualment, amb addició d'una 
adreça de correu electrònic i un dispositiu mòbil de contacte (dades que actualment són d'indicació 
facultativa i no obligatòria). D'igual forma, aquesta opció permetria obviar les dificultats abans 
assenyalades i que sovint es tradueixen en la impossibilitat d'exercir de forma efectiva el dret de 
vot. 

(b) la identificació de l'elector a la plataforma de votació electrònica per lnternet és necessària per 
poder facilitar-li, en condicions de seguretat, les credencials necessàries per exercir el dret de vot. 

La identificació es durà a terme mitjançant les seves dades personals (nom, cognoms, DNI, data de 
naixement, adreça postal, adreça de correu electrònic i dispositiu mòbil) i la clau de tramitació 
telemàtica (CTT) que figura en l'imprès que prèviament li ha tramès I'OCE. També es preveu que 
l'elector es pugui identificar en la Plataforma de votació electrònica per lnternet mitjançant els 
sistemes de signatura electrònica incorporats en el DNI o mitjançant els certificats reconeguts 
inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". 

La finalitat d'aquesta identificació no és altra que verificar si l'elector té dret a votar i si ha formulat 
la sol -licitud de vot, amb la finalitat d'evitar que persones que no es trobin inscrites en el CERA 
puguin votar a través de la Plataforma de votació electrònica per lnternet, i que persones inscrites 
puguin votar més d'una vegada durant el mateix procediment. 

Una vegada identificat, l'elector rep les credencials necessàries per exercir el dret de vot per 
mitjans electrònics en la seva adreça de correu electrònic i en el seu dispositiu mòbil. 

El temps estimat per dur a terme el procés d'identificació per part de l'elector és molt reduït: 
d'entre 2 i 5 minuts. La necessària identificació de l'elector a la Plataforma de votació electrònica 
per lnternet i la inversió del temps assenyalat per fer-ho es veuen compensades pel fet de saber 
que podrà exercir de forma efectiva el seu dret de vot, eliminant els riscos i les problemàtiques que 
suposa l'exercici del vot de la forma tradicional actualment regulada per la LOREG: no recepció de 
la documentació per poder votar, recepció de la documentació fora del termini per poder exercir el 
dret de vot, pèrdua de la documentació de vot un cop tramesa per correu certificat, recepció de la 
documentació per les autoritats electorals competents fora del termini per realitzar l'escrutini, etc. 

La inversió de 2-5 minuts per part de l'elector per poder identificar-se a la Plataforma de votació 
electrònica per lnternet es àmpliament compensada per la certesa de l'efectiu exercici d'un dret 
fonamental com és el dret de sufragi. 

Cal destacar també, que la identificació a la Plataforma i el posterior exercici del dret de vot a 
través d'aquesta, estalvia a l'elector que exercia el dret de vot presencialment en les oficines 
consulars, que s'hi hagi de traslladar (cal tenir en compte que no sempre l'elector resideix a la 
mateixa ciutat on estan ubicades les oficines consulars i que aquest trasllat pot implicar un esforç 
important, en termes econòmics i de temps). 
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(e) l'exercici del dret de vot es du a terme per lnternet i, per tant, substitueix la tramesa del vot per 
correu o el dipòsit del vot en les urnes ubicades a les oficines o seccions consulars: 

-l 'elector accedeix a la Plataforma de votació electrònica per lnternet mitjançant les credencials 
assignades. 

-l 'elector pot exercir el dret de vot per mitjans electrònics un cop s'hagi identificat a la Plataforma de 
votació electrònica per lnternet i fins el segon dia, inclòs, anterior al dia de la votació. 

-l 'elector, en el moment d'exercir el dret de vot a través de la Plataforma de votació electrònica per 
lnternet, ha d'adjuntar el fitxer de la imatge d'un dels documents següents: document nacionalitat 
d'identitat (DNI), passaport expedit per autoritats espanyoles, certificat de nacionalitat espanyola 
expedit pel consolat d'Espanya en el país de residència, o certificat d'inscripció en el Registre de 
Matrícula Consular expedit pel consolat d'Espanya en el país de residència. No serà necessari que 
l'elector adjunti els fitxers de la imatge dels documents esmentats quan així s'estableixi en els 
protocols o convenis de col·laboració regulats a la disposició addicional tercera. 

Es tracta de la mateixa documentació que l'elector ha de trametre actualment, d'acord amb l'article 
75 de la LOREG. Amb la finalitat d'intentar simplificar el procediment es preveu la possibilitat que 
l'elector no adjunti els fitxers de la imatge dels documents esmentats quan així s'estableixi en els 
protocols o convenis de col ·laboració regulats a la disposició addicional tercera. 

D Informe d'impacte de gènere 

No es detecta un ús androcèntric del llenguatge i no s'utilitzen termes que comportin 
discriminacions per raó de gènere. D'acord amb l'article 3 de la Llei 11/1989, del 1 O de juliol, de 
creació de l'Institut Català de les Dones, modificada per la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes, cal sol·licitar informe a l'Institut Català de les Dones i adjuntar-lo a 
l'expedient. 

3 Comparació de les opcions de regulació considerades 

L'opció consistent en no fer res o mantenir l'statuo quo es tradueix en no realitzar cap acció 
específica per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger i mantenir 
exclusivament el procediment de vot regulat a l'article 75 de la LOREG. 

Pel que fa aquesta opció, si es té en compte la constant davallada de la participació d'aquest 
col ·lectiu en els procediments electorals, resulta altament probable que la tendència a la baixa 
participació es mantingui o, fins i tot, s'agreugi en futurs procediments electorals. 

Per a l'Administració de la Generalitat, aquesta opció no t indria cap impacte en relació amb els 
recursos personals i materials i comporta mantenir els costos propis del procés electoral, en els 
termes previstos a l'article 75 de la LOREG. 

No obstant això, des d'una perspectiva de la qualitat institucional, la credibilitat de l'Administració 
de la Generalitat es pot veure qüestionada atenent a la passivitat davant la problemàtica a la qual 
s'enfronta el col ·lectiu dels catalans residents a l'estranger a l'hora d'exercir el dret de vot. 
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Per als ciutadans, cal assenyalar que el grup poblacional afectat continuaria tenint problemes a 
l'hora d'exercir el dret de vot (manca de recepció de la documentació per exercir el dret de vot, 
recepció de la documentació fora del termini per poder exercir el dret de vot, recepció de la 
documentació per part de les Juntes Electorals fora del termini legalment establert, etc). 

4 Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

La implementació, el seguiment i l'avaluació de la norma correspondrà a la Secretaria General del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

5 Annexos1 

A Test de pimes 

Identificació de la població d'empreses afectades 

1. Estimació del nombre d'empreses del sector afectat i del seu volum de negoci, 
diferenciades segons la seva dimensió: 

Microempreses: Escriviu aquí el nombre empreses - Escriviu la xifra volum € 
Petites: Escriviu aquí el nombre empreses- Escriviu la xifra volum € 
Mitjanes: Escriviu aquí el nombre empreses- Escriviu la xifra volum € 
Grans: Escriviu aquí el nombre empreses - Escriviu la xifra volum € 

2. Estimació del nombre de treballadors ocupats a les pimes del sector: Escriviu aquí el 
nombre treballadors. 

Observacions: 

I Consulta al sector afectat 

I 
Sí No 

3. S'ha consultat les pimes del sector afectat o les associacions o o 
empresarials que les representen sobre el disseny de la norma i les 
opcions de regulació abans de començar la tramitació? 

4. En el tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions o o 
empresarials que representin la major part de les pimes del sector 
afectat? 

Observacions: 
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Sí No 
5. S'ha quantificat les càrregues administratives que es deriven del O O 

compliment de les mesures proposades? 

6. S'ha quantificat els costos financers o els costos substantius més O O 
rellevants de la proposta normativa? 

7. Es garanteix que els costos que es generen per a les pimes no impliquen O O 
desavantatges competitius en relació amb les empreses de major 
dimensió? 

8. Es garanteix que les pimes poden operar en condicions de lliure O O 
competència en el mercat? 

Observacions: 

Valoració de mesures específiques per a les pimes 

Sí No 
9. S'ha avaluat alguna opció que simplifiqui o flexibilitzi el compliment de la o o 

regulació per a les empreses més petites i, alhora, permeti assolir els 
objectius públics perseguits? 

Alguns exemples són: 

a. Exempcions temporals o períodes transitoris més llargs. 
b. Exempcions totals o parcials. 
c. Reduccions o bonificacions de quotes i ajudes financeres directes. 
d. Simplificació d'obligacions d'informació. 
e. Campanyes informatives, guies d'usuari, formació específica, 

atenció a l'usuari o altres mesures per millorar l'accés a la 
informació. 

f. Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

1 o. S'ha adoptat alguna d'aquestes opcions de regulació més flexibles per a o o 
les pimes a la proposta normativa? 

11 . S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge senzill i o o 
comprensible per a una persona sense formació específica en dret? 

12. Es contribueix a simplificar el marc regulador del sector per tal de fer-lo o o 
més accessible? 

Observacions: 
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• Quantificació de les càrregues administratives 
• Anàlisis tècniques sobre altres quantificacions efectuades . 
• Resultats de l'estudi de l'evidència en altres àmbits (comunitats autònomes, 

Estat, UE o àmbit internacional). 
• Valoració de les consultes prèvies a l'inici de la tramitació de la norma . 
• Estudis o dictàmens encarregats a consultors externs . 
• Qualsevol altre annex que la unitat promotora consideri necessari. 

1 Cal valorar en cada cas els annexos que s'han d'adjuntar. 
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