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Direcció General de Pressupostos 

INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ 

Disposició: Avantprojecte de llei del procediment de vot electrònic per als catalans i 
catalanes residents a l'estranger . . 

Departament: Governació, Administracions Públiques i Habitatge 

Impacte pressupostari: diversos escenaris 

Fets 

1. Aquest avantprojecte de llei té per principal objectiu establir el marc legal 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. 

2. Els catalans residents a l'estranger integren un grup poblacional amb 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 en aquests processos. 

3. 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. 

4. 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 

5. El procediment del vot electrònic s'aplica als catalans i catalanes residents a · 
l'estranger inscrits en ei .Cens Electoral dels Residents ~~JI.S...I¡.I...~~":":'"~~~--·l 
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6. Segons consta en la memòria d'avaluació de la· Secretaria General del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la 
implementació d'aquest procediment de votació electrònica implicarà la necessitat 
de contractar, bé el serveis de votació electrònica per lnternet, bé la implantació 
d'una plataforma de votació de caràcter permanent. En ambdós casos quedaran 
subjectes a les disponibilitats pressupostàries de l'anualitat en la qual es plantegi la 
necessitat d'implementar la Plataforma de votació electrònica per lnternet. 

7. En l'esm.entada memòria es realitza una estimació de tres escenaris econòmics 
diferents per el desenvolupament d'aquesta Llei. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, sobre 
l'Avantprojecte de llei del procediment de vot electrònic per als catalans i catalanes 
residents a l'estranger, considera que el Departament de Governació i 
Administracions Públiques i Habitatge, en tant que promotor d'aquesta 
iniciativa, haurà de prioritzar en els seus pressupostos les despeses que es 
derivin de l'aplicació d'aquesta llei, i per tant, cal que es suprimeixi la Disposició 
Final1 3 del text de l'avantprojecte. 

Barcelona, 25 de juliol de 2016 

La directora general de Pressupostos 

~ Anna Tarrach Colls 

J:\COORD\informes\2016\289\ 16-289in.docx 


