
12. Memòries d'avaluació de les al·legacions i observacions formulades 
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Memòria d'avaluació de les observacions contingudes a l'Informe de l'Institut Català 
de les Dones i a l'informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

1. L'Institut Català de les Dones emet informe favorable en relació amb l'Avantprojecte de 
llei en data 28 de juliol de 2016 i recomana que es faci una modificació en el llenguatge 
consistent en fer servir la doble forma masculina i femenina (elector o electora), almenys la 
primera vegada que aparegui esmentat en el text de l'Avantprojecte de llei. 

S'incorpora la modificació esmentada a l'exposició de motius de l'Avantprojecte de llei. 

2. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades emet informe favorable en relació amb 
l'Avantprojecte de llei en data 20 de setembre de 2016 i formula diverses consideracions. 

a) En primer lloc, a l'informe es posa de manifest que convindria revisar les referències fetes 
a l'urna electrònica i substituir-les, si escau, per les que corresponguin, a l'efecte de clarificar 
el model configurat a l'Avantprojecte de llei. A l'informe es posa de manifest que l'urna 
electrònica "és un element propi dels sistemes presencials de vot electrònic" i, per tant, de 
sistemes clarament diferents de la votació electrònica per lnternet. 

En relació amb aquesta observació, cal assenyalar que entre les modalitats de vot electrònic 
es distingeix entre la modalitat presencial en la qual s'empra una màquina coneguda com a 
urna electrònica, és a dir, una urna "física" però amb funcionament electrònic, i la modalitat 
de vot electrònic per lnternet, en la qual no existeix aquesta urna "física", però en la qual és 
necessària l'existència d'una urna pròpiament electrònica on es dipositen i es custodien els 
vots. Per aquest motiu, es manté la terminologia emprada en l'Avantprojecte de llei. 

b) En segon lloc, s'assenyala que a l'article 6.4 de l'Avantprojecte de llei (on es regulen les 
mesures per evitar la duplicitat del vot) s'hauria d'eliminar la referència "als casos previstos" 
a l'apartat 6.3, atès que l'article 6.4 s'hauria de referir a tots els casos. 

D'acord amb l'observació, es modifica la redacció de l'article 6.4 de l'Avantprojecte de llei: 

"6.4 Quan l 'elector hagi so/·licitat l'exercici del dret de vot per mitjans electrònics, les 
Delegacions Provincials de I'OCE no trametran a l'elector la documentació detallada per 
Ja normativa estatal vigent en aquest matèria." 

e) En tercer lloc, s'assenyala que els protocols que s'hi preveuen a la disposició addicional 
tercera hauran de concretar les dades personals que han de ser objecte de comunicació a 
l'òrgan competent de la Generalitat. 

D'acord amb aquesta observació, es modifica la redacció de la disposició addicional tercera, 
apartat segon, en els termes següents: 

''Tercera. Col·/aboració interadministrativa 
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( .. .) 
-2 En aquests protocols o convenis de co/ -laboració s'establiran, entre d'altres aspectes, 
e/s elements següents: 
a) La concreció de /es dades de caràcter personal dels electors catalans residents a 
l'estranger inscrits en el CERA que hagin presentat Ja sol-licitud de vot i que siguin 
necessàries per dur a terme el procediment de votació electrònica; Ja posada a 
disposició de les dades esmentades a favor de l'òrgan competent en matèria electoral 
de l 'Administració de la Generalitat de Catalunya; el termini i la forma de posada a 
disposició; i les mesures de seguretat que s'hagin d'adoptar en Ja comunicació de les 
dades. " 

d) Així mateix, i en relació amb l'article 14.1 de l'Avantprojecte de llei s'indica que caldria 
adaptar la seva redacció a la terminologia emprada pel Reglament general de protecció de 
dades (UE) 2016/679. 

D'acord amb aquesta observació, es modifica la redacció de l'article 14.1 de l'Avantprojecte 
de llei de conformitat amb la proposta efectuada per l'Autoritat Catalana de Protecció de 
dades: 

"14.1 L 'òrgan competent en matèria electoral de l'Administració de Ja Generalitat de 
Catalunya ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, Ja 
pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat del vot electrònic, i totes les mesures que 
resultin necessàries d'acord amb Ja normativa de protecció de dades de caràcter 
personal, atenent a la naturalesa de les dades i a Ja gravetat i a la probabilitat dels 
riscos per als drets i les llibertats dels electors." 

e) Respecte la fase d'identificació i autenticació, a l'informe s'assenyala que seria bo que per 
accedir a la Plataforma es requerís de manera cumulativa una informació tramesa al correu 
electrònic i una altra informació tramesa al telèfon mòbil. 

Cal tenir en compte que l'accés inicial a la Plataforma es pot dur a terme per una doble via: 
bé mitjançant les seves dades personals (nom, cognoms, DNI o document equivalent, 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; bé 
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. 

De conformitat amb l'observació efectuada per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
es considera adient especificar que una vegada identificat de forma inicial, l'elector rebrà per 
mitjans electrònics i de forma segura les credencials que li permetran accedir a la zona de la 
Plataforma habilitada per exercir el dret de vot: 
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"7. 4 Una vegada identificat, l'elector rep per mitjans electrònics i de forma segura 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. 11 

f) En relació amb la fase d'emissió de vot, a l'informe s'indica que seria recomanable 
especificar que els vots emesos s'emmagatzemen també xifrats. De conformitat amb 
aquesta observació l'article 8.9 de l'Avantprojecte de llei resta redactat en els termes 
següents: 

"8.9 Els vots emesos es transmeten xifrats en el moment de la seva confirmació i 
romanen emmagatzemats de forma xifrada fins al dia de l'escrutini. 11 

Respecte l'article 8.5 (tramesa de fitxers d'imatge) s'assenyala que convindria estudiar 
alternatives a la necessitat de trametre 'ls per lnternet. En relació amb aquesta qüestió, a la 
disposició addicional tercera ja es preveu que en els protocols o convenis de col·laboració 
es podrà preveure la no necessitat d'adjuntar els fitxers d'imatge esmentats. 

Finalment, respecte el justificant del vot, i de conformitat amb el contingut de l'informe de 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es modifica la redacció de l'article 8.7, amb la 
finalitat d'aclarir que el justificant únicament deixarà constància objectiva de determinats fets 
(l'emissió del vot, el seu dipòsit i el còmput), però en cap moment deixarà constància del 
sentit del vot: 

"8. 7 Un cop confirmat el vot, l'elector pot comprovar el vot emès i disposar, si així ho 
considera, d'un justificant que es podrà descarregar des de la pròpia Plataforma de 
votació electrònica per lnternet, que deixi constància de l'efectiva emissió del vot i del 
seu dipòsit a l'urna electrònica i amb posterioritat, del còmput del vot en la fase 
d'escrutini. 11 

g) Quant a la fase d'escrutini i custòdia dels vots, i de conformitat amb les observacions 
efectuades, es modifica la redacció de l'article 9 de l'Avantprojecte de llei per deixar 
constància que s'adoptaran totes les mesures de seguretat que siguin necessàries i no 
només les mesures de naturalesa tècnica: 

"Durant els dies assenyalats per exercir el dret de vot per mitjans electrònics i fins a la 
data fixada per a l'escrutini general, l 'Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
través dels òrgans, ens o entitats que tenen atribuïdes les competències en matèria 
d'administració electrònica, TIC i ciberseguretat, ha d'establir les mesures de seguretat 
necessàries per a la correcta custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics a l'urna 
electrònica. 11 

h) Pel que fa a al fase de control i verificació, a l'Avantprojecte de llei ja es preveu que tot el 
procediment de votació és auditable i, atès el caràcter omnicomprensiu de l'expressió 
emprada, no es considera necessari modificar ni la redacció de l'article 5 (apartats i) i m), ni 
la redacció de l'article 13 en els termes assenyalats a l'informe. 
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i) Finalment, i d'acord amb l'observació detallada a l'apartat VIII de l'informe, s'incorpora a 
l'Avantprojecte de llei una disposició addicional quarta en els termes següents: 

"Quarta. Altres mesures relatives a la votació electrònica 
L'Administració de la Generalitat de Catalunya endegarà les campanyes adreçades als 
ciutadans amb la finalitat d 'informar-los sobre el sistema de votació, el procediment de 
votació electrònica, les mesures de seguretat aplicades i les garanties establertes per al 
correcte funcionament de tot el procés de votació, i de formar-los, si escau, en l'ús de la 
Plataforma de votació electrònica per lnternet." 

Barcelona, 27 de setembre de 2016 
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Francesc Esteve i Balagué 
Secretari General 
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Al·legacions presentades en tràmit d'informació pública a l'avantprojecte de llei del 
procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a 
l'estranger 

En tràmit d'informació pública, tan sols ha estat presentada una al· legació, per part 
d'un ciutadà, en el sentit següent: 

Que el punt 10.4 de l' "Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l'estranger", suposa una restricció 
tecnològica innecessària per a l'efectiu desplegament d'una infraestructura de vot 
electrònic. Que dita restricció afavoreix a uns determinants fabricants i limita la 
competència, suposant per lo tant un possible sobrecost per als ciutadans i una 
possible limitació de les seves garanties, al descartar-se opcions sense motiu. 

La seva proposta és: 

Que el redactat del punt 10.4 no exigeixi a la tecnologia de vot empleada que 
permeti eliminar un vot electrònic un cop disposat a la urna virtual. Aquesta 
exigència descarta tecnologies que no permeten identificar el vot del votant un cop 
disposat a la urna virtual. El que podria ser considerat un avantatge de seguretat és 
restringit a aquesta llei sense que hi hagi cap avantatge clar associat a dita 
exigència. 

Resposta: 

L'avantprojecte de llei contempla la doble canalitat de la votació, per correu postal o 
per lnternet i a més defineix la prevalença del correu postal sobre el de lnternet atès 
que actualment l'article 75 de la LOREG contempla només aquest procediment i no 
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el vot per lnternet. La doble canalitat s'aconsella per evitar la coacció del vot per 
lnternet i també la possible venda de vots. 

En el cas que es produeixi una duplicitat de vot per part d'un elector, cal invalidar el 
vot per lnternet. Per a tal fi , primer de tot s'ha de saber la identitat dels votants que 
han exercit el seu vot per correu postal i posteriorment validar que no han exercit el 
seu vot per lnternet. En cas de detectar una duplicitat en un elector és necessari 
identificar el vot que aquest elector ha fet per lnternet i invalidar-lo garantint en tot 
moment el secret de vot. 

Per aquesta raó, és necessari que la solució de vot electrònic que s'acabi adoptant, 
proporcioni aquest tipus de funcionalitat per tal de garantir la integritat de la votació i 
el secret del vot. 

Francesc Est"'""' .......... LI 

Secretari gener 

Barcelona, 5 de setembre de 2016 
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