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Informe jurídic final referent a l'Avantprojecte de llei del procediment de votació 
electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger 

1. Objecte 

Se sotmet a informe final d'aquesta Assessoria Jurídica, de conformitat amb el que disposa 
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 del procediment de votació 
electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger. 

2. Consideració prèvia 

En data 14 de juliol de 2016 es va emetre informe jurídic preliminar en relació amb 
l'Avantprojecte de llei, en el qual es va realitzar l'anàlisi competencial i el marc 
constitucional i estatutari que empara el projecte normatiu. 

La tramitació de l'Avantprojecte de llei no ha alterat les conclusions de l'esmentat informe 
jurídic, raó per la qual es donen per reproduïdes. 

3. Tramitació de l'Avantprojecte de llei 

L'Avantprojecte de llei ha estat sotmès a informació pública mitjançant l'edicte de 26 de 
juliol de 2016, en el marc de la qual un ciutadà va formlar diferents al· legacions que van ser 
degudament valorades mitjançant la memòria de 5 de setembre de 2016, que figura 
incorporada a l'expedient. 

Posteriorment, l'Avantprojecte de llei va ser sotmès a informe de la Comissió de Govern 
Local, que en data 12 de setembre de 2016 va informar favorablement la iniciativa. 

Així mateix, a l'expedient hi figura l'informe preceptiu de l'Institut Català de les Dones. 
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 
emprat. S'ha incorporat la modificació esmentada a l'exposició de motius de l'Avantprojecte 
de llei. 

Finalment, 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, que han estat degudament valorades en la memòria de 27 de setembre de 
2016 que figura a l'expedient i en la qual es detallen els motius de la incorporació o de la no 
incorporació de les modificacions proposades. 
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4. Conclusions 
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S'emet informe jurídic favorable en relació amb l'Avantprojecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalanes i catalanes residents a l'estranger. 

Barcelona, 27 de setembre de 2016 

Xavier Urios Aparisi 
Advocat en cap 
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