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Informe 

Avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 

residents a l'exterior. 

I. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge va elaborar i tramitar 

l'avantprojecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 

residents a l'exterior, tot seguint els tràmits d'obligat compliment que exigeix la Llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb l'Acord del 

Govern de data 1.9 de maig de 2009. 

Aquest 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 sufragi 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. 

Aquesta iniciativa va ser sotmesa al Consell Tècnic, en sessió que va tenir lloc el 27 de 

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

El Govern de la Generalitat, en sessió d'11 d'octubre de 2016, va aprovar l'Avantprojecte de 

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

va autoritzar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè el 

presentés al Parlament. 
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11. 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 28.10.2017), 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. 
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III. 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 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Per tant, 

arran d'aquest Decret, aquesta iniciativa va ser assumida per aquest Departament d'Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i T~ansparència. 

IV. 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 Ja tramitació parlamentària d'un projecte de llei 

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

secretària general del departament concernit i dels serveis jurídics de Ja Generalitat, pot 

aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja havia presentat i acordar de presentar-/o 

novament al Parlament, sense necessitat de més tràmits.» 

. . 
Per tot el que s'ha exposat, i atès que l'avantprojecte de llei va decaure per finiment de la 

legislatura i que el text de l'avantprojecte objecte d'aquest informe és el mateix que va ser 

aprovat pel Govern en la 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, l'avantprojecte 

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

per tal que es pugui aprovar com a projecte de llei, i s'acordi presentar-lo 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. 
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