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Assumpte: Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans 

i catalanes residents a l'exterior. 

Data: 14 de setembre de 2018 

Aquesta Assessoria Jurídica emet aquest informe en compliment de l'article 4 de la Llei 

7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat 

de Catalunya, i de l'article 36, apartat 7, de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern. 

Antecedents 

I. El 27 de setembre de 2016 l'Assessoria Jurídica del Departament ~e Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge va emetre un informe jurídic final amb caràcter 

favorable en relació amb l'avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als 

catalans i catalanes residents a l'exterior, un cop comprovat que l'expedient es trobava integrat 

per la documentació preceptiva establerta a l'article 36.3 de Llei 13/2008, del 5 de novembre, 

de la presidència de la Generalitat i del Govern, en compliment del que estableix el punt 19 

de l'annex de l'Acord del Govern de data 19 de maig de 2009. 

En concret, resten incorporats a l'expedient de l'avantprojecte els informes preceptius, 

següents: 

Informe favorable de la Comissió de Govern Local de Catalunya, adoptat en la 

sessió realitzada el12 de setembre de 2016. 

Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de data 20 de setembre de 

2016. 

11. L'esmentada iniciativa va ser sotmesa a la sessió del Consell Tècnic (apartat IV A) de 27 

de setembre de 2016, per tal de ser elevada al Govern. 

Finalment, el Govern de la Generalitat en la sessió d'11 d'octubre de 2016, va aprovar 

l'Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
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residents a l'exterior i va autoritzar al Departament de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge perquè el presentés al Parlament. 

La iniciativa va ser admesa a tràmit en data 18 d'octubre de 2016. 

111. El Consell de Garanties Estatutàries va emetre dictamen 9/2017, de 24 d'agost, sobre el· 

projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans residents a l'estranger, . 

sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. El dictamen conclou que el Projecte de llei no vulnera els articles 

23, 81.1 i 149.1 CE, en els termes exposats al fonament jurídic tercer, apartats 3 i 4 del 

Dictamen. 

IV. El Parlament de Catalunya . va quedar dissolt arran de la publicació del Reial decret 

946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva 

dissolució (BOE núm. 261, de 28.1 0.2017), i la tramitació del projecte de llei del procediment 

de votació electrònica per als catalans ·i catalanes residents a l'exterior va decaure el 28 

d'octubre de 2017, per finiment de la legislatura. 

V. L'article 3.3 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de 

l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

atribueix al departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència la 

competència en matèria de processos electoral, competència que durant l'anterior legislatura 

tenia atribuïda el Depar:tament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

L'article 5.6 del Decret fa dependre de la Direcció General de Participació Ciutadana, l'Àrea 

de Processos Electorals i Consultes Populars, amb la mateixa naturalesa orgànica i funcions 

previstes a l'article 21 bis del Decret 40/2017, de 2 de maig. 

Fonaments de dret 

1. L'article 36, apartat 7, de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de .la 

Generalitat i del Govern, estableix que «Si la tramitació parlamentària d'un projecte de llei 

caduca per finiment de la legislatura, el Govern, amb els informes previs del secretari o 

secretària general del departament concernit i dels serveis jurídics de la Generalitat, pot 
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aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja havia presentat i acordar de presentar-lo 

novament al Parlament, sense necessitat de més tràmits.» 

2. El Parlament de Catalunya va quedar dissolt arran de la publicació del Reial decret 

946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva 

dissolució, (BOE núm 261 , de 28.1 0.2~17), i la tramitació de projecte de llei del procediment 

de votació electrònica per al~ catalans i catalanes residents a l'exterior va decaure per finiment 

de la legislatura. 

3. La competència del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 

per tramitar aquest avantprojecte de llei, en l'àmbit de processos electorals, troba empara en 

l'article 3.3 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació , denominació i determinació de l'àmbit 

de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que 

estableix dins de l'àmbit competencial del Departament, els processos electorals. 

4. L'avantprojecte de llei té per objecte regular el procediment de votació electrònica en favor 

d'un col·lectiu específic- els catalans i catalanes residents a l'exterior-, que troba especials 

dificultats en l'exercici del dret de sufrag i actiu en les eleccions al Parlament de Catalunya, al 

Consell General d'Aran i en altres processos electorals i instruments de consulta popular, 

inclosos en l'àmbit de les competències de la Generalitat, en què la normativa vigent permet 

aquesta modalitat de votació (article 1 i 3) . 

Tal i com estableix el preàmbul, aquest projecte de Llei es dicta a l'empara del que estableix 

l'article 56 de I'EAC. 

Pel que fa a l'adequació constitucional i estatutària de l'avantprojecte de llei, cal remarcar que 

la distribució de competències entre l'Estat i la Géneralitat sobre el règim electoral, no respon 

al criteri del tipus legislació bàsica -competència estatal- i desenvolupament legal i 

reglamentari -competència autonòmica; sinó que la Generalitat pot determinar i regular tot 

allò relatiu a les eleccions al Parlament de Catalunya, sense restar subjecte a cap base estatal 

que hagi de ser desenvolupada. El que sí que s'exigeix a la Generalitat és el respecte als 

preceptes que regulen matèries que són reserva de llei orgànica -dret fonamental a la 

participació política en els afers públ ics, ex article 23 CE i el règim electoral general, ex article 

81.1 CE- i als preceptes que responen a la competència ex article 149.1.1 . CE sobre la 
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regulació de les condicions bàsiques necessàries per ga antir-ta-igua tat-·en+exereteF~el dret 

.de sufragi. 

' 
5. Atès que l'Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i 

catalanes residents a l'exterior va decaure per finiment de la legislatura, i que el text de 

l'Avantprojecte de llei és el mateix que l'aprovat pel Govern en sessió d'11 d'octubre de 2016, 

es proposa que se sotmeti de nou a l'aprovaCió del Govern de la Generalitat, prèvia deliberació 

del Consell Tècnic, i s'acordi presentar-lo al Parlament de Catalunya, sense necessitat de més 

tràmits. 

6. L'eficàcia de l'actuació administrativa es reconeguda com a principi general a l'article 3 de 

la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a l'article 31.2 de la Llei 

26/201 O, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. L'aplicació d'aquest principi permet conservar tots els actes i tràmits continguts en 

l'expedient i sotmetre novament al Govern -previ el seu examen i deliberació pel Consell 

Tècnic d'acord amb l'article .8.1 a) del Reglament del Consell Tècnic del Govern, aprovat per 

Decret 413/2011 ,de 13 de desembre- el mateix text que va aprovar en la sessió d'11 d'octubre 

de 2016, que no ha estat ni modificat ni alterat, en el ben entès que, si d'aquest nou tràmit en 

resulten modificacions en el text, en funció del seu contingut caldrà iniciar-ne de bell nou la 

tramitació. 

Conclusió · 

Aquesta Assessoria Jurídica emet informe favorable respecte l'avantprojecte de llei del 

procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'exterior, als 

efectes que se sotmeti de nou a_ l'aprovació del Govern de la Generalitat, prèvia deliberació 

del Consell Tècnic, i es pugui aprovar com a projecte de llei, i s'acordi presentar-ro al 

Parlament de Catalunya, sense necessitat de més tràmits, d 'acord amb el que estableix · 

l'article 36.7 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern. 

CPISR-1 C 
Montserrat Garcia 
Vidal 
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Montserrat Garcia Vidal 

Advocada en cap 
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