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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Procediment d’elaboració d’una proposició de llei electoral de Catalunya per
una ponència del conjunt dels grups
parlamentaris
Tram. 202-00076/08

Caducitat de la tramitació

La Mesa del Parlament ha pres nota de l’Informe de
la Ponència, constituïda amb representació de tots els
grups parlamentaris, per a elaborar una proposició de
llei electoral de Catalunya, i ha constatat que la tramitació ha caducat.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Procediment d’elaboració d’una proposició de llei electoral de Catalunya per
una ponència del conjunt dels grups
parlamentaris
Tram. 202-00076/08

Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers
Institucionals

A la Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 117 del Reglament del Parlament,
i en compliment de la Moció 58/VIII del Parlament de
Catalunya, del 16 de juliol de 2009, sobre el règim
electoral, que manifestava la necessitat d’impulsar una
proposició de llei electoral, tots els grups parlamentaris sol·licitaren la creació d’una ponència parlamentària
amb representació de tots els grups parlamentaris per a
elaborar una proposició de llei electoral de Catalunya, a
partir del document Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya,
elaborat per la comissió d’experts creada per acord del
Govern del 27 de març de 2007.
La Mesa i la Junta de Portaveus, el dia 21 d’octubre,
encomanaren a la Comissió d’Afers Institucionals el
nomenament d’una ponència, constituïda per diputats
de tots els grups parlamentaris. La Comissió d’Afers
Institucionals, en la sessió tinguda el dia 21 d’octubre,
de conformitat amb l’article 117.1 del Reglament del
Parlament, nomenà una ponència per a elaborar el text
d’una proposició de llei electoral de Catalunya (tram.
202-00076/08).
La ponència, integrada pels diputats Josep Maria Pelegrí i Aixut i Lluís M. Corominas i Díaz, del G. P. de
Convergència i Unió, David Pérez Ibáñez i Miquel Iceta
i Llorens, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Anna Simó i Castelló i Patrícia Gomà i Pons, del G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Santi Rodríguez
i Serra i Josep Llobet Navarro, del G. P. Popular, Jaume Bosch i Mestres i Lluís Postigo i Garcia, del G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, i Albert Rivera Díaz i Carmen de Rivera
i Pla, del G. Mixt, es va reunir el dies 20 de novembre, 3, 10 i 22 de desembre de 2009, 8, 14, 22 i 29 de
gener i 4, 12 i 18 de febrer de 2010. En data 14 de gener,
es va constituir una subponència, que es va reunir els
dies 19 i 22 de gener i 4 i 12 de febrer, amb l’únic objec2.01.02.
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tiu d’estudiar les posicions de cada grup parlamentari en
relació amb el sistema electoral de Catalunya.
El resum dels treballs de la ponència es recull en un
informe que consta de les parts següents:
I. Crònica dels treballs de la ponència.
II. Posicionament dels grups parlamentaris respecte a
les 50 propostes que clouen el document Participació,
representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya, elaborat per la comissió d’experts
creada per acord del Govern del 27 de març de 2007.
III. Constatacions sobre els treballs de la ponència.
IV. Documentació aportada per als treballs de la ponència.
L’Informe s’acompanya d’un annex, que recull la documentació complementària aportada pels grups parlamentaris per deixar constància explícita de les posicions
respectives.
En la sessió tinguda el 18 de febrer, la Ponència, havent
constatat novament que malgrat les reunions tingudes
i els esforços fets, els ponents mantenien les posicions
expressades en les reunions de la subponència i de la
Ponència del 12 de febrer, acorda comunicar a la Mesa
del Parlament que no pot elaborar, de conformitat amb
el que estableix l’article 117.1 del Reglament, una proposició de llei electoral de Catalunya, de caràcter general
o sectorial que, en la votació final, pugui aconseguir
el suport de les dues terceres parts dels membres del
Parlament, exigit per l’article 56.2 de l’Estatut.

Informe de la Ponència, constituïda amb representació de tots els grups parlamentaris, per a
elaborar una proposició de llei electoral de Catalunya
Sumari
I. Crònica dels treballs de la ponència
1. Sol·licitud de creació d’una ponència amb representació de
tots els grups parlamentaris
2. Nomenament de la Ponència
3. Suport tècnic de la Ponència
4. Reunions tingudes

II. Posicionament dels grups parlamentaris respecte a
les cinquanta propostes que clouen el document Participació, representació, transparència. Informe per a
la Llei electoral de Catalunya, elaborat per la comissió
d’experts creada en virtut de l’acord de govern del 27
de març de 2007
III. Constatacions sobre els treballs de la Ponència
IV. Documentació
1. Documentació tramesa pel Govern.
– ACEVOT: Propuesta de proyecto para facilitar el voto accesible y secreto a invidentes
– Propuesta que se eleva a consideración de la junta electoral
central sobre elderecho de sufragio de los invidentes
– El derecho electoral de las comunidades autónomas
– Informe CAE
– El vot electrònic a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Una proposta d’implementació
– Informe CETIB-APE
– Informe CETIB-SCYTL
– Informe CETIB-UPC
– Vot absents
– Vot anticipat
– Vot anticipat (2)
– Vot centres penitenciaris
– Vot centres de reclusió de joves
2. Documentació tramesa per l’Agència Catalana de Protecció
de Dades.
– Dictamen sobre el vot electrònic amb vistes a l’elaboració
de la Proposició de llei electoral de Catalunya
3. Documentació elaborada per la Direcció d’Estudis Parlamentaris.
– Dossier de documentació parlamentària número 148 (Vol. I
i II, desembre 2009)
– Regulació del vot de la comunitat exterior o residents absents que viuen a l’estranger
– Regulació de la campanya institucional
– Practiques electorals internacionals per a persones amb
discapacitats i d’edat avançada (urnes mòbils i participació
electoral de persones amb discapacitats)
– Regulació del codi electoral francès sobre distribució de la
documentació de propaganda electoral

3.01.02.
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Annex. Documentació complementària aportada pels
grups parlamentaris
Pel grup parlamentari de Convergència i Unió
– Una proposta de sistema electoral per a Catalunya
– Simulació per a 8 circumscripcions
Pel grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
– Proposta sobre una llei electoral de Catalunya
– Mapa electoral
Pel grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de Catalunya (2008)
Pel grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa
– Memòria de la participació i treball del Grup parlamentari
d’ICV-EUIA en la ponència parlamentària sobre la llei electoral
de Catalunya.
1. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en relació a la ponència sobre la llei electoral de Catalunya.
2. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en relació a les 50 propostes de l’Informe per a llei electoral de
Catalunya, participació, representació, transparència elaborat per la comissió d’experts creada per acord de Govern
de 27 de març de 2007.
2.1. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA respecte al bloc de participació.
2.1.1 Proposta a la Ponència.
2.2. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA respecte al bloc de representació.
2.3. Posicionament del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA respecte al bloc de transparència.
– Annexos
Annex 1. Comparativa entre les 50 propostes dels experts
i la ILP
Annex 2. Proposta de sistema electoral
Annex 2.1. Dades poblacionals
Annex 2.2. Descripció del model proposat i el seu procediment de càlcul
Annex 3. Mitjans de Comunicació

I. Crònica dels treballs de la ponència
1. Sol·licitud de creació d’una ponència amb
representació de tots els grups parlamentaris
BOPC 551, pàgina 72
Sol·licitud de nomenament d’una ponència
conjunta per a l’elaboració d’una proposició
de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00076/08
Sol·licitud
Reg. 60823 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 13.10.2009

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb l’article 117 del Reglament de la Cambra, i atesa la Moció
aprovada en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, de 16 de juliol de 2009, sobre el règim electoral, en
virtut de la qual es manifesta la necessitat d’impulsar
una proposició de llei electoral, sol·liciten la creació
d’una ponència parlamentària conjunta per a l’elaboració d’una Proposició de llei electoral de Catalunya, a
partir del document Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya,
elaborat per la Comissió d’experts creada per Acord del
Govern del 27 de març de 2007.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2008
Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna Simó i
Castelló, portaveu del G.P. d’ERC; Dolors Montserrat
i Culleré, portaveu del G. P del PPC; Dolors Camats i
Luis, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA; Albert Rivera
i Díaz, portaveu del G. Mixt

2. Nomenament de la ponència
DSPC-C 642, pàgina 6
Reunió de la Comissió d’Afers Institucionals del dia
21 d’octubre de 2009
BOPC 559, pàgina 22
Procediment d’elaboració d’una proposició
de llei electoral de Catalunya per una ponència del conjunt dels grups parlamentaris
Tram. 202-00076/08
Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals
La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el dia 21 d’octubre, de conformitat amb l’acord de la
Mesa i la Junta de Portaveus del 21 d’octubre i l’article 117.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la
3.01.02.
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ponència que ha d’elaborar el text de la Proposició de
llei sobre el procediment d’elaboració d’una proposició
de llei electoral de Catalunya per una ponència del conjunt dels grups parlamentaris (tram. 202-00076/08). La
ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Lluís M. Corominas i Díaz

4. Reunions tingudes

Sessió núm. 1
Data de la reunió: 20.11.2009 [de les 10.37 a les 12.13 h]
Assistents:
Presidenta de la Comissió d’Afers Institucionals

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Núria de Gispert i Català

David Pérez Ibáñez
Miquel Iceta i Llorens

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Anna Simó i Castelló
Patrícia Gomà i Pons
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Josep Llobet Navarro
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Grup Mixt
Albert Rivera Díaz
Carmen de Rivera i Pla
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009
El secretari de la Comissió
Pere Bosch Cuenca

Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut

La presidenta de la Comissió
Núria de Gispert i Català

Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia
Grup Mixt
Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz
Assessorament jurídic. Lletrats

3. Suport tècnic de la ponència
Ismael E. Pitarch i Segura. Lletrat
Antoni Bayona i Rocamora. Lletrat

Antoni Bayona i Rocamora
Ismael E. Pitarch i Segura
Gestor parlamentari
Eduard Principal i Galí

Núria Lucena i Cayuela. Assessora lingüística

Acords:

Eduard Principal i Galí. Gestor parlamentari

1. Constitució de la Ponència

Rosa Sala i Carbó. Secretària del lletrat major

La presidenta de la Comissió d’Afers Institucionals declara constituïda la Ponència.

Elvira Bosch Jorba. Documentalista
Blanca Martínez Nieto. Arxivera

2. Calendari de reunions
Per al període de tres mesos de què disposa la Ponència per a elaborar el text de la proposició (article 117.1
RPC), s’estableix el calendari següent per a les reunions
de la Ponència:
– 3 de desembre, a les 16.30 hores
– 10 de desembre, a les 16.30 hores
– 22 de desembre, a les 10.00 hores
– 8 de gener, a les 10.00 hores
– 14 de gener, a les 16.30 hores
– 22 de gener, a les 10.00 hores

3.01.02.
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– 29 de gener, a les 10.00 hores
– 4 de febrer, a les 16.30 hores

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

– 18 de febrer, a les 16.30 hores

Jaume Bosch i Mestres
Dolors Camats i Luis substitueix el Sr. Lluís Postigo i
Garcia

3. Metodologia de treball

Grup Mixt

Els ponents acorden dedicar les primeres reunions a
debatre les cinquanta propostes que recull el document
Participació, representació, transparència. Informe per
a la Llei electoral de Catalunya, elaborat per la comissió d’experts creada en virtut de l’acord de govern del
27 de març de 2007, i analitzar-lo i debatre’l en l’ordre
proposat pel document, tot i que si finalment es convé
posposar alguna qüestió en què el consens esdevé molt
difícil, per acord àmpliament majoritari es pot alterar
l’ordre del debat. Els grups parlamentaris es comprometen, en principi, a fixar per escrit el posicionament respectiu amb relació als cinquanta punts del document i a
distribuir les posicions respectives en la reunió següent.

Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz

– 12 de febrer, a les 10.00 hores

4. Altres qüestions
– Els ponents acorden designar una persona suplent per
a facilitar la presència de dos membres per grup parlamentari quan a la persona titular o als dos els resulti
impossible assistir a les reunions de la Ponència.
– En principi s’acorda que les sessions de la Ponència no
s’enregistrin ni es transcriguin, llevat de les eventuals
compareixences d’experts.
– En principi s’acorda no proposar a la Mesa d’obrir
un lloc especial al web per als treballs de la Ponència,
similar al que es va obrir amb relació a l’elaboració del
nou Estatut d’autonomia.
– Els ponents acorden sol·licitar als Serveis Jurídics un
informe sobre la incidència que el treball de la Ponència pot tenir en la tramitació de la iniciativa legislativa
popular, admesa a tràmit però encara no perfeccionada
procedimentalment.

Sessió núm. 2

Assessorament jurídic. Lletrats
Antoni Bayona i Rocamora
Ismael E. Pitarch i Segura
Gestor parlamentari
Eduard Principal i Galí
Documentació aportada:
1. Els ponents lliuren per escrit el posicionament dels
grups parlamentaris respectius amb relació a les cinquanta propostes contingudes en l’Informe de la comissió d’experts i debaten les posicions expressades.
2. El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa posa també a dis
posició de la Ponència un quadre comparatiu entre l’Informe de la comissió d’experts i la iniciativa legislativa
popular impulsada per una comissió promotora vinculada al Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi i entrada
al Registre del Parlament el 9 de febrer de 2009.

Sessió núm. 3
Data de la reunió: 10.12.2009 [de les 16.35 a les 18.30 h]
Assistents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Data de la reunió: 03.12.2009 [de les 16.35 a les 19.05 h]

Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Assistents:

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló

Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia
Grup Mixt
Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz
3.01.02.
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Assessorament jurídic
Ismael E. Pitarch i Segura
Gestor parlamentari

3. L’Àrea de Documentació de la Direcció d’Estudis
Parlamentaris del Parlament de Catalunya ha d’aportar
dades contrastades sobre:

Eduard Principal i Galí

a) La tramesa de propaganda electoral en un únic sobre
(paperetes, programa, candidats, gruix), especialment
sobre la regulació i la pràctica establertes a França.

Acords:

b) L’obertura i la durada de les campanyes institucionals
(dades de l’Estat i de les comunitats autònomes).

1. Els ponents, després de debatre diverses alternatives,
convenen provisionalment a encetar l’anàlisi seguint
l’ordre de les cinquanta propostes que fa el document
Participació, representació, transparència. Informe per
a la Llei electoral de Catalunya, elaborat per la comissió d’experts creada en virtut de l’acord de govern del
27 de març de 2007, amb l’objectiu d’elaborar posteriorment la Proposició de llei electoral de Catalunya.
2. La Ponència acorda demanar diversos informes:
a) Al Departament de Governació:
– Sobre el vot electrònic, especialment sobre la seguretat i el manteniment del secret del vot (p. 26 i seg. de
l’Informe).
– Sobre les paperetes en alfabet Braille (p. 24 i seg.).
– Sobre la possibilitat de facilitar la participació en les
eleccions de persones amb minusvalideses (p. 24).
– Sobre la votació en hospitals i centres de reclusió
(p. 24 i seg.).
– Sobre el vot anticipat (p. 24 i seg.).
– Sobre les experiències amb urnes mòbils o l’alternativa amb meses electorals itinerants (p. 24 i seg.).
– Sobre el vot dels catalans residents a l’exterior i la
possibilitat d’incorporar els casals catalans i les seus de
les comunitats catalanes a l’exterior a la xarxa de llocs
on es pot votar (p. 15, 24 i seg., 54).
– Sobre les normes bàsiques de la Llei orgànica 5/1985,
del 19 de juny, del règim electoral general, les limitacions i les propostes per a superar-les (passim).
b) A l’Agència Catalana de Protecció de Dades:

c) La regulació del dret de vot de les comunitats exte
riors en les eleccions autonòmiques al País Basc, Galícia i Andalusia, comunitats autònomes amb un grau de
migració elevat, i, si s’escau, l’organització, els requisits
i les garanties.
4. Compareixences davant la Ponència. La Ponència
acorda tenir-les més endavant, però preveure ja les compareixences de les persones següents:
a) Els responsables de la preparació i el seguiment del
procés electoral en el Departament de Governació i Administracions Públiques.
b) Els responsables del servei de correus amb relació
al vot per correu.
Documentació aportada:
Les ponents del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenten el document titulat Esborrany d’un Projecte de llei electoral de Catalunya,
2008, tramès pel Departament de Governació, que dóna
forma de text articulat a les propostes de l’Informe de la
comissió d’experts i proposen que serveixi de base per a
l’elaboració de la Proposició de llei electoral de Catalunya si, quan fineixi la primera lectura de les propostes
de l’Informe de la comissió d’experts, es constaten suports suficients per a assolir el quòrum de dues terceres
parts dels membres del Parlament que exigeix l’article
56.2 de l’Estatut per a una votació final sobre el conjunt
del text de la proposició.
Temes tractats:
S’estudien les propostes 1 a 11 de l’Informe de la comissió d’experts.

– Sobre el vot electrònic, especialment sobre la seguretat i el manteniment del secret del vot (p. 26 i seg. de
l’Informe).

Sessió núm. 4

Més endavant, i si les propostes respecte al vot anticipat
en dependències municipals tenen consens i estan més
perfilades, s’acorda poder demanar l’opinió de:

Assistents:

c) La Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques sobre les
possibilitats d’incorporar els ajuntaments i llurs serveis i
dependències al sistema de vot anticipat, preferentment
a fer-ho a les oficines de correus (p. 23 i seg.).
d) El secretari del Col·legi de Secretaris de Catalunya
sobre la possibilitat que els secretaris del ajuntaments
facin de fedataris del vot anticipat en dependències municipals, en funció de les respostes anteriors i si s’opta
pel sistema de vot anticipat.
3.01.02.
Tramitacions en curs

Data de la reunió: 22.12.2009 [de les 10.10 a les 11.40 h]

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló

Núm. 701

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2010
9

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Documentació aportada:

Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra

Els Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa lliuren a la Ponència llurs respectives propostes sobre el sistema electoral.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres
Mercè Civit Illa substitueix el Sr. Lluís Postigo i Garcia
Grup Mixt
Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz

Sessió núm. 6
Data de la reunió: 14.01.2010 [de les 16.36 a les 18.20 h]
Assistents:

Assessorament jurídic. Lletrats

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Antoni Bayona i Rocamora
Ismael E. Pitarch i Segura

Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut

Gestor parlamentari

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Eduard Principal i Galí

Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Temes tractats:
S’estudien les propostes 12 a 15 de l’Informe de la comissió d’experts.

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sessió núm. 5
Data de la reunió: 08.01.2010 [de les 10.05 a les 10.43 h]

Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra

Assistents:

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra

Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia
Grup Mixt
Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz
Assessorament jurídic. Lletrats
Antoni Bayona i Rocamora
Ismael E. Pitarch i Segura
Gestor parlamentari

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Eduard Principal i Galí

Jaume Bosch i Mestres
Dolors Camats i Lluís substitueix el Sr. Lluís Postigo
i Garcia

Temes tractats:

Grup Mixt
Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz
Assessorament jurídic
Ismael E. Pitarch i Segura
Gestor parlamentar
Eduard Principal i Galí
Temes tractats:
S’estudien les propostes 16 a 25 (relatives al sistema
electoral) de l’Informe de la comissió d’experts.

1. Els grups debaten sobre les propostes respectives amb
relació al sistema electoral.
2. S’estudien les propostes 26 a 28 de l’Informe de la
comissió d’experts.
Acords:
La Ponència, per a facilitar l’estudi de les alternatives
que proposen els diversos grups parlamentaris i promoure les possibilitats de concertació i consens amb
relació al sistema electoral, acorda constituir una subponència, integrada per una persona en representació de
cada grup parlamentari, que es reunirà els mateixos dies
i prèviament a les reunions de la Ponència. La subponència és constituïda per Lluís M. Corominas i Díaz, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió; David Pérez
3.01.02.
Tramitacions en curs
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Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Santi Rodríguez
i Serra del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; i Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt.

Sessió núm. 7

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Data de la reunió: 22.01.2010 [de les 10.05 a les 12.05 h]

Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia

Assistents:

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz

Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut

Assessorament jurídic

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Ismael E. Pitarch i Segura

Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Gestor parlamentari

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Eduard Principal i Galí
Temes tractats:
S’estudien les propostes 35 a 47 de l’Informe de la comissió d’experts.

Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Dolors Camats i Lluís substitueix el Sr. Jaume Bosch
i Mestres
Lluís Postigo i Garcia
Grup Mixt

Sessió núm. 9
Data de la reunió: 04.02.2010 [de les 17.30 a les 18.45 h]
Assistents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Albert Rivera Díaz

Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut

Assessorament jurídic

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Ismael E. Pitarch i Segura

Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Gestor parlamentari
Eduard Principal i Galí
Temes tractats:
S’estudien les propostes 29 a 34 l’Informe de la comissió d’experts.

Sessió núm. 8
Data de la reunió: 29.01.2010 [de les 10.07 a les 11.40 h]
Assistents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia
Grup Mixt

Lluís M. Corominas i Díaz

Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Assessorament jurídic

Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Antoni Bayona i Rocamora
Ismael E. Pitarch i Segura

3.01.02.
Tramitacions en curs
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Gestor parlamentari:
Eduard Principal i Galí
Temes tractats:
S’estudien les propostes 48 a 50 de l’Informe de la comissió d’experts
Documentació aportada:
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa lliura a la Ponència una
proposta de sistema electoral.

Sessió núm. 10
Data de la reunió: 12.02.2010 [de les 11.07 a les 11.56 h]
Assistents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Jaume Bosch i Mestres
Lluís Postigo i Garcia

sibilitat d’elaborar una proposició de llei electoral de
Catalunya de caràcter sectorial que inclogui únicament
els articles relatius a les qüestions sobre les quals s’ha
constatat que les posicions polítiques i parlamentàries
són properes i es podria arribar a un acord.
Acords:
1. La Ponència constata que no és possible elaborar una
proposició de llei electoral de Catalunya de caràcter sectorial, capaç d’obtenir el suport de les dues terceres parts
dels membres del Parlament que exigeix l’article 56.2 de
l’Estatut.
2. La Ponència acorda elaborar un informe sobre els
treballs que ha dut a terme. L’informe farà una crònica
de les reunions tingudes i inclourà els posicionaments,
les observacions i les propostes formalitzades dels
grups parlamentaris amb relació a les conclusions del
document Participació, representació, transparència.
Informe per a la Llei electoral de Catalunya, elaborat
per la comissió d’experts creada en virtut de l’acord de
govern del 27 de març de 2007. Així mateix, recollirà
en un apèndix les posicions i les propostes que els grups
parlamentaris vulguin aportar respecte a la proposició
de llei electoral de Catalunya o al sistema electoral i la
documentació externa rebuda per la Ponència.
Documentació aportada:
El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi lliuren a la Ponència les esmenes que proposen
incloure en el document tramès pel Departament de
Governació Esborrany d’un Projecte de llei electoral
de Catalunya, 2008.

Sessió núm. 11
Data de la reunió: 18.02.2010 [de les 16.35 a les 17.41 h]

Grup Mixt

Assistents:

Carmen de Rivera i Pla
Albert Rivera Díaz

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Assessorament jurídic
Ismael E. Pitarch i Segura
Gestor parlamentari

Lluís M. Corominas i Díaz
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Eduard Principal i Galí

Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Temes tractats:

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. La subponència, que en les reunions tingudes els dies
19 i 22 de gener i 4 i 12 de febrer de 2010 ha estudiat les
diverses propostes presentades pels grups parlamentaris respectius, informa a la Ponència que, malgrat els
esforços fets, no ha aconseguit establir una posició comuna amb relació al sistema electoral, capaç d’obtenir
el suport de les dues terceres parts dels membres del
Parlament, tal com exigeix l’article 56.2 de l’Estatut.

Patrícia Gomà i Pons
Anna Simó i Castelló

2. La Ponència es posiciona sobre la continuïtat del
treball que duu a terme i sobre la conveniència i la pos-

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Llobet Navarro
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Lluís Postigo i Garcia
3.01.02.
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Grup Mixt

Acords:

Carmen de Rivera i Pla

1. La Ponència acorda ordenar l’Informe que s’haurà de
publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la manera següent:

Assessorament jurídic
Ismael E. Pitarch i Segura
Antoni Bayona i Rocamora
Gestor parlamentari
Eduard Principal i Galí
Temes tractats:
1. A sol·licitud de la ponent del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, que recull els precs
del president de la Generalitat i del conseller de Governació, tots el ponents es mostren disposats a fer totes les
reunions que calgui i a mantenir, en tot moment, converses formals i informals, i a continuar les reunions de
la Ponència, si així s’acorda i s’autoritza. Els ponents
constaten novament que, en les circumstàncies presents,
no modificaran les posicions expressades en les reunions de la subponència i de la Ponència del 12 de febrer
de 2010, en el sentit que no és possible elaborar una
proposició de llei electoral de Catalunya de caràcter
general o sectorial, capaç d’obtenir el suport de les dues
terceres parts dels membres del Parlament que exigeix
l’article 56.2 de l’Estatut.
2. El ponent del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi es refereix a la Proposició de llei electoral de Catalunya presentada com a iniciativa legislativa
popular. Els ponents expressen llur posició política i
parlamentaria al respecte; després demanen als lletrats
que els informin amb relació a la tramitació parlamentària. El lletrats expliquen que la iniciativa legislativa
popular es tramita similarment a la resta d’iniciatives
legislatives, amb les especificitats següents:
a) Que en el debat de totalitat d’una iniciativa legislativa popular els representants de la comissió promotora
poden intervenir per a presentar la iniciativa.
b) Que els representants de la comissió promotora de la
iniciativa legislativa popular la poden retirar en qualsevol moment de la tramitació abans d’iniciar-ne les
votacions en el Ple.

Sumari
Informe de la ponència, constituïda amb representació
de tots els grups parlamentaris, per a elaborar una proposició de llei electoral de Catalunya
I. Crònica dels treballs de la Ponència
II. Posicionament dels grups parlamentaris respecte a
les cinquanta propostes que clouen el document Participació, representació, transparència. Informe per a
la Llei electoral de Catalunya, elaborat per la comissió
d’experts creada en virtut de l’acord de govern del 27 de
març de 2007.
III. Constatacions sobre els treballs de la Ponència
IV. Documentació
1. Documentació tramesa pel Govern.
2. Documentació tramesa per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.
3. Documentació elaborada per la Direcció d’Estudis
Parlamentaris.
Annex. Documentació complementària aportada pels
grups parlamentaris
2. La Ponència acorda comunicar a la Mesa del Parlament que no pot elaborar, de conformitat amb el que
estableix l’article 117.1 del Reglament del Parlament de
Catalunya, una proposició de llei electoral de Catalunya
de caràcter general o sectorial que, en la votació final,
pugui aconseguir el suport de les dues terceres parts dels
membres del Parlament que exigeix l’article 56.2 de
l’Estatut.
Documentació aportada:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
– Document 1. Posicionament de CiU respecte a l’Informe de la comissió d’experts

c) Que si no ha finit la tramitació de la iniciativa legislativa popular, aquesta no caduca amb la legislatura i
manté la virtualitat per a la tramitació en la nova legislatura.

– Document 2. Proposta de sistema electoral de CiU
(annex 1)

A preguntes d’un ponent els lletrats responen que la
iniciativa legislativa popular electoral, per la seva especificitat i d’acord amb el que estableix l’article 56.2 de
l’Estatut, requereix el suport de les dues terceres parts
dels membres del Parlament en una votació final sobre
el conjunt del text per a ésser aprovada; si no s’aconsegueix la majoria requerida, la iniciativa legislativa popular queda rebutjada i clou la tramitació. No s’aprova
la Llei Electoral de Catalunya.

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Els ponents consideren que si la iniciativa legislativa
popular inicia la seva tramitació durant l’actual legislatura, molt difícilment assolirà el quòrum estatutari
d’aprovació final.
3.01.02.
Tramitacions en curs

– Document 3. Prorrateig i simulació (annex 2)
– Proposta del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi sobre una llei electoral de Catalunya (18
de febrer de 2010)
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Aportacions a l’Informe de la Ponència conjunta per
a una llei electoral de Catalunya (18 de febrer de 2010)
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
– Posicionament del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya sobre les cinquanta propostes de la
comissió d’experts per a la llei electoral
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
– Posicionament del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa amb
relació a la ponència sobre la llei electoral (blocs 1 i 2
del document presentat)
– Proposta de Sistema Electoral (annex 3)
Grup Mixt
– Informe final sobre la ley electoral

II. Posicionament dels grups parlamentaris
respecte a les cinquanta propostes que
clouen el document participació, representació, transparència. Informe per a la
llei electoral de catalunya, elaborat per
la comissió d’experts creada en virtut de
l’acord de govern del 27 de març de 2007
Aquest quadre recull sintèticament els posicionaments
que divergeixen explícitament de les propostes dels experts o que hi són contraris. Quan un grup no expressa
cap opinió en un punt determinat, en principi és senyal
de conformitat o indica que les objeccions o les discrepàncies són de matís, la qual cosa no vol dir que l’acord
en la resta dels casos sigui total. Els grups, si ho han
cregut oportú, han expressat posicions i alternatives més
desenvolupades, les quals es recullen en els annexos.
El posicionament dels grups parlamentaris s’agrupa
per apartats i pel número de les propostes. Els grups hi
figuren de major a menor nombre de diputats.

Participació (propostes 1 a 14)

Campanya institucional
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya realitzarà una
campanya institucional d’informació de la data de les
eleccions i de les condicions per a exercir el dret de vot,
així com de promoció de la participació.
No s’hi esmentaran eslògans, temes de polítiques públiques o circumstàncies que, directament o indirectament,
poguessin influir en l’orientació del vot dels electors.
PPC:
«Des del Partit Popular estem perfectament d’acord amb
la necessitat de la realització d’una campanya institucional, amb les condicions en què s’expressa la comissió
d’experts. No obstant això, posem en dubte la necessitat i oportunitat de crear un òrgan com la Sindicatura
Electoral, motiu pel qual manifestem la nostra reserva
al fet que hagi de ser aquesta qui realitzi la campanya.»

Data i horari de votació
2. El Parlament de Catalunya podrà avaluar els avantatges i els inconvenients d’un allargament de l’horari
de votació i d’una ampliació de la jornada electoral a
dos dies consecutius.
CiU:
«Convergència i Unió és partidària d’allargar la jornada electoral una hora (fins a les 9 del vespre) i que
s’estudiïn les conseqüències econòmiques i de possible
increment de participació en el cas d’allargar les votacions a dos dies (cap de setmana). Alhora, creiem que
les votacions han de ser sempre en diumenge.»
3.01.02.
Tramitacions en curs
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ERC:
«No incloure’l. No estem d’acord a modificar la jornada
ni l’horari electoral, hi afegeix complicació i no sabem
veure quines millores hi aporta. De cara a la ciutadania
dos dies de votació significa doblar el nombre de persones designades a les meses, aclarir què passa amb les
urnes a la nit, etc. Si calgués modificar-ho i hi hagués
prou consens, es modifica la llei i ja està.»
PPC:
«Pel que fa a l’ampliació de la jornada electoral a dos
dies, som partidaris d’avaluar costos i beneficis que una
mesura d’aquestes característiques aportaria al sistema.
Pel que fa a l’allargament de l’horari de votació, mesura
que podríem compartir, cal analitzar com el Parlament
ho pot acordar. Un altre inconvenient podria trobar-se si
la convocatòria d’eleccions al Parlament coincidís amb
altres convocatòries que es regeixen per la LOREG:
aleshores, els ciutadans podran votar en unes eleccions
fins a una hora i en les altres, fins a una altra hora.»

longada, pot representar un cost molt important, pel
que caldria avaluar els beneficis que una mesura com
aquesta podria comportar.»

—Vot per correu
4. L’elector absent de la seva circumscripció podrà sol·
licitar a les oficines de correus una certificació de la
seva inscripció al cens electoral, des de la convocatòria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada
electoral. En cas d’haver d’anar a l’oficina de correus a
rebre la documentació, podrà votar allà mateix, en un
sol acte, fins a dos dies abans de la jornada electoral.
PPC:
«Creiem necessari que es simplifiqui el sistema de votació per correu, ara bé, aquest està regulat a la LOREG,
que en aquest cas és legislació bàsica, i per tant no ens
correspon al Parlament aquesta funció.»

ICV-EUiA1:
«Opció d’allargar de 9 a 22 h l’horari de votació.»
C’s:

—Residents absents

«No estamos en contra de la posibilidad de ampliar la
jornada electoral a dos días, pero consideramos que si
el objetivo es aumentar la participación, eso debería
fomentarse mediante otras medidas más activas.»

5. Es permetrà el vot per correu dels residents absents
a les seus de les comunitats catalanes a l’exterior, tal
com estan reconegudes per la Generalitat, a més de les
ambaixades i els consolats espanyols.
CiU:

Vot anticipat

«Demanem un estudi a fons de la possibilitat d’exercir
el vot a les seus de les comunitats catalanes a l’exterior.»

—Vot per correu

PSC-CpC:

3. Els electors podran votar a les oficines de correus de
la seva circumscripció electoral, les quals disposaran
de paperetes i sobres en condicions que garanteixin la
llibertat i el secret del vot, des de l’inici de la campanya
electoral fins a dos dies abans de la jornada electoral.

«A criteri nostre, els llocs de votació haurien d’estar
sempre en centres oficials.»

CiU:
«Som favorables al vot anticipat, per a promoure la participació i per a solucionar la majoria de problemes que
planteja el vot per correu. Creiem que s’hauria d’estudiar
la possibilitat d’exercir aquest vot en els ajuntaments i/o
a les oficines de correus i les notaries durant tota la campanya electoral i fins a dos dies abans de les eleccions.»
PPC:
«La votació directa i anticipada pot suposar l’adopció
de mesures de garanties, que, en ser la durada tant pro-

3.01.02.

1. ICV-EUiA aporta matisos i elements per a desenvolupar les propos
tes, que comenta específicament i més amplament, en l’annex Posicio
nament del grup parlamentari d’ICV-EUiA en relació a les 50 propostes
de l’Informe per a llei electoral de Catalunya, participació, representació,
transparència elaborat per la comissió d’experts creada per acord de
govern de 27 de març de 2007.

Tramitacions en curs

PPC:
«No creiem que sigui possible la votació dels residents
absents fora de les ambaixades i consolats espanyols.»

—Urnes mòbils
6. La Sindicatura Electoral de Catalunya organitzarà urnes mòbils en cada circumscripció electoral i programarà les seves visites a residències de gent gran, hospitals,
centres penitenciaris i altres institucions per tal que hi
puguin votar persones amb dificultats per a traslladar-se.
CiU:
«En compartim el redactat, tot i que hauríem de parlar
de meses itinerants en comptes d’urnes mòbils i debatre
a fons a quins col·lectius s’adreça per evitar-ne l’abús.»
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PSC-CpC:
«Aquesta és una proposta amb grans dificultats tècniques.»
ERC:
«La modernització del vot és una de les aportacions
importants per millorar la participació, especialment
en aquest punt, el punt 7 i el vot per Internet.»2
PPC:
«Estem d’acord amb l’organització d’urnes mòbils per
facilitar l’accés a la votació a persones amb dificultats,
ara bé, cal establir les garanties necessàries a tres nivells: qui i com decideix quantes urnes mòbils s’habiliten? Qui, com i sota quins criteris es decideix on va i
on no va? Finalment, s’ha de poder garantir la transparència i la llibertat de vot.»

niques) durant la jornada electoral de manera complementària i gradual com a mínim.»3
PPC:
«D’acord, sempre que es donin les condicions tècniques
que permetin garantir l’acreditació del votant i la transparència del procés.»
ICV-EUiA:
«Cal la col·laboració i informe de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades. No restringir la proposta al vot
anticipat, sinó com a vot substitutiu del presencial el
mateix dia de les eleccions.»

Presentació de candidatures

Sobres en Braille
7. Es distribuiran sobres en Braille per a facilitar el vot
dels invidents.
PPC:
«Cal arbitrar mecanismes que permetin que els invidents
puguin exercir llur dret al vot amb plena autonomia.»

Vot per Internet
8. El vot per Internet s’introduirà, com a forma de vot
anticipat, després que la Sindicatura Electoral de Catalunya estableixi les condicions tècniques suficients
d’acreditació del votant, de secret del vot i de fiabilitat
del recompte de vots.
Per a votar per Internet, els electors podran demanar
la documentació necessària a la Sindicatura Electoral,
des de la convocatòria de les eleccions fins a deu dies
abans de la jornada electoral. Els electors rebran una
identificació personal i les instruccions tècniques per
a exercir el vot, el qual podrà ser emès fins a dos dies
abans de la jornada electoral.
CiU:
«Cal estudiar totes les garanties de secret, acreditació
del votant i fiabilitat del recompte en el cas del vot per
Internet, del qual som partidaris si es donen aquestes
garanties.»
ERC:
«Que el vot electrònic vagi més enllà del seu ús com a
vot anticipat i emprar-lo (sota la forma d’urnes electrò2. Veure l’art. 45 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral
de Catalunya (2008).

9. Les candidatures s’hauran de presentar amb denominacions, sigles o símbols que no indueixin a confusió
amb els utilitzats tradicionalment per altres candidatures.
10. Tots els candidats electorals hauran d’estar inscrits
en el cens electoral d’algun municipi de la circumscripció en què es presentin.
CiU:
«Quant al lloc de residència dels candidats, som partidaris del que determina aquest punt número 10, essent
obligatori de residir a la circumscripció d’on s’és electe,
abans de la convocatòria de les eleccions.»
PPC:
«En principi, no ens pronunciem sobre la necessitat d’establir condicions d’inscripció al cens en la circumscripció pel fet de ser candidat d’aquella, perquè té avantatges
i inconvenients.»
ICV-EUiA:
«Cal valorar demanar un període previ de residència
(per exemple, un any).»

11. Les llistes electorals presentades per partits polítics,
coalicions o federacions hauran d’adjuntar un certificat
de l’acta de la reunió de l’òrgan on hagin estat designats
els candidats, amb expressió del nombre d’assistents i
del resultat de la votació, segons estableixin els estatuts
o documents similars de la formació política.
CiU:
«Creiem que la Sindicatura Electoral hauria de ser dipositària dels acords de nomenament dels candidats
3. Veure l’art. 47 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de
Catalunya (2008).

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

16

dels respectius partits polítics, amb indicació del procés
seguit i quin òrgan n’ha pres l’acord, tot comprovant
que coincideixi amb el que tenen determinat estatutàriament.»

en todas las iniciativas legislativas al respecto, porque
creemos que se debe valorar al individuo al margen
del género.»

PPC:
«D’acord que els partits que concorrin a les eleccions
certifiquin que el sistema d’elecció dels seus candidats
és el previst en els seus estatuts.»
ICV-EUiA:
«Cal valorar demanar una acta notarial.»

Compatibilitat i reelecció dels diputats
—Inelegibilitat
13. Serà causa d’inelegibilitat al Parlament de Catalunya, a més de les previstes a la Llei orgànica de règim
electoral general, a l’article 6, l’ocupació d’algun dels
càrrecs següents:
a) Sector públic de Catalunya:

Paritat d’homes i dones
12. Les candidatures al Parlament de Catalunya tindran
una composició equilibrada d’homes i dones, de manera
que, tant en el conjunt de la llista com en cada tram de
cinc noms, hi hagi almenys un 40% de candidats de
cadascun dels dos sexes.
CiU:
«Ens remetem al que determina la Llei i estem en disposició d’estudiar altres propostes si hi ha el consens
suficient.»
ERC:
«D’acord amb la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i la introducció del sistema
de quotes, el 2007 es fixà una proporció equilibrada a
les llistes electorals entre el 40% i el 60% per sexe. Tanmateix, en els primers llocs de les llistes hi ha encara
una distribució pronunciadament desigual entre dones i
homes; la paritat ha de ser d’extrema importància en els
primers llocs de les llistes electorals que, en definitiva,
constitueixen les posicions que ofereixen garanties de
resultar electes. Per això proposem d’afegir-hi el sistema
de “llistes cremallera” que intercalin dones i homes en
els deu primers llocs de la llista.»4
PPC:
«Tot i que no som partidaris de les quotes, sí ho som de
complir les lleis.»
ICV-EUiA:
«En cap cas el sistema electoral podrà desvirtuar el valor de la paritat ni en la confecció de les llistes ni en el
resultat de l’elecció. “Llistes cremallera”.»

– Secretari del Govern de la Generalitat, secretari general adjunt i secretari sectorial, director general, director
de serveis i delegat territorial del Govern.
– Comissionat nomenat pel Govern, assessor especial
del president de la Generalitat o de membres del Govern
amb rang igual o superior a director general.
– President de la Comissió Jurídica Assessora, president
i vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència, president i secretari executiu del Consell de Treball,
Econòmic i Social.
– Director gerent de l’Institut Català de la Salut i titulars
de les direccions que en depenen, director de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials i director del Servei Català de la Salut.
– Director general de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i directors de les empreses que en depenen.
– Presidents, directors generals, directors executius i
gerents dels organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a
director general.
– Presidents, directors generals, directors executius,
gerents i consellers delegats de les entitats autònomes
i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit
d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
– Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de
les fundacions i els consorcis en què l’Administració de la
Generalitat participi directament o indirectament, o als
quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si
perceben una retribució fixa i periòdica a càrrec de la
Generalitat de nivell retributiu assimilable a algun alt
càrrec (tal com els defineix la Llei 13/2005).
– Síndic de Greuges i els seus adjunts.
– President, membres del Consell Consultiu, síndic major i síndics de la Sindicatura de Comptes.

C’s:

– President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i
membres del Consell.

«No nos parece conveniente fomentar las cuotas a favor de hombres o mujeres, así lo hemos manifestado

– President i membres de la Sindicatura Electoral de
Catalunya.

4. Veure l’art. 25 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral
de Catalunya (2008).
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b) Sector públic d’altres comunitats autònomes:

ERC:

– Membre de l’assemblea d’una altra comunitat autònoma o membre d’alguna institució autonòmica que hagi
de ser escollida per alguna d’aquests assemblees.

«No incloure la segona frase. Si calgués modificar-ho i
hi hagués prou consens, es modifica la Llei i ja està.»6

– Membre del govern o alt càrrec d’una altra comunitat
autònoma.

PPC:

– President, jutge, advocat general o secretari general
del Tribunal Europeu de Justícia.

«Amb les reserves a la Sindicatura Electoral, ja expressades a l’apartat 1, caldria establir que la decisió parlamentària de revisar el nombre d’escons s’haurà d’adoptar per majoria qualificada. Tanmateix, caldria preveure
que, segons el sistema electoral que la ponència adopti,
podria ser necessari, conjunturalment, un nombre superior de diputats.»

– Alt càrrec d’algun dels organismes consultius o auxiliars de la Comissió, el Consell o el Parlament Europeu.

ICV-EUiA:

c) Sector públic de la Unió Europea:
– President, comissari, secretari general o director general de la Comissió Europea.

Els qui exerceixin algun dels càrrecs enumerats a l’apartat anterior i siguin presentats com a candidats a les
eleccions hauran d’acreditar de manera fefaent, davant
la Sindicatura Electoral de Catalunya, haver renunciat
o cessat del càrrec o de la funció que genera la inelegibilitat amb l’antelació suficient.

«No valorem adequada l’opció d’augmentar els 135 diputats existents.»

Circumscripcions electorals
ERC:
«Proposem o bé no fer una llista exhaustiva o bé afegir-hi una clàusula genèrica en cas de nous organismes
o càrrecs (Consell de la Cultura i de les Arts, Oficina
Antifrau, etc.) de l’estil “la de membre de qualsevol
dels organismes assessors del Consell Executiu de la
Generalitat o del Parlament”.5
»Cal fer referència al Consell de Garanties Estatutàries
en lloc del Consell Consultiu.»

—Incompatibilitat
14. Seran causes d’incompatibilitat totes les causes d’inelegibilitat, a més de les establertes per les lleis.

16. Els diputats del Parlament de Catalunya s’elegiran
en set circumscripcions: Barcelona, Central, Girona,
Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, i Terres
de l’Ebre. Les circumscripcions electorals inclouen les
comarques següents: circumscripció de Barcelona: Alt
Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès occidental i Vallès oriental; circumscripció
Central: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès;
circumscripció de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva;
circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell; circumscripció de l’Alt
Pirineu i Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran; circumscripció del Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix
Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès; circumscripció de les Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià,
Ribera d’Ebre i Terra Alta.

ICV-EUiA:
«A més de la clàusula genèrica, cal concretar les causes
vigents.»

Representació (propostes 15 a 25)

Nombre d’escons
15. El Parlament de Catalunya està format per 135 diputats. Periòdicament, la Sindicatura Electoral elaborarà
un informe sobre l’evolució de la població de Catalunya
i elevarà una proposta al Parlament per tal que aquest
consideri la possible revisió del nombre d’escons de la
cambra.

5. Veure l’art. 3 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de
Catalunya (2008).

CiU:
Determina vuit circumscripcions electorals (les de l’Informe dels experts més la del Penedès) i cinquanta-quatre
districtes uninominals, tal com es detalla en document
annex.
PSC-CpC:
«A criteri nostre, la nova llei electoral de Catalunya
hauria de permetre l’elecció directa d’un diputat o diputada per districte.
»El nombre de districtes pot oscil·lar entre seixantaquatre i setanta-dos.
»La proporcionalitat del sistema es garantiria a través
d’un doble vot: un vot a diputat o diputada de districte
i un vot a llista nacional.»
6. Veure l’art. 5 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de
Catalunya (2008).
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PPC:
«En referència als punts 16 a 21 i 23 a 25, proposem un
model de doble vot:
»1. Un vot en circumscripció única i llista tancada, segons el qual s’assigna un nombre de diputats a cada
candidatura.
»2. Un segon vot en districtes electorals, que haurien
de ser equilibrats poblacionalment, en llistes obertes, de
manera que el candidat que guanyés en el districte electoral ocuparia una de les places de la candidatura del
seu partit.
»Aquest mètode té la doble virtut de garantir la màxima
proporcionalitat del sistema d’un costat i, de l’altre, garanteix la representació territorial mitjançant el segon vot.»
ICV-EUiA:
«Si existeix consens per part de tots els grups parlamentaris a estudiar i desenvolupar el model de sistema electoral proposat, ICV-EUiA estaria d’acord també a valorar aquest sistema. En aquests moments, hi ha grups que
s’han manifestat a favor d’estudiar altres sistemes. És
per això que ICV-EUiA proposa també valorar dins la
ponència la seva proposta de model de sistema electoral.
Es basa en un model d’elecció dels diputats i diputades
en una única circumscripció nacional de tot Catalunya,
i una provisió territorial dels mateixos per vegueries.
S’adjunta document explicatiu.»
C’s:
«Somos partidarios de mantener el sistema de cuatro
circunscripciones electorales, que coincide con el actual
sistema territorial.
»Y, en todo caso, creemos que cualquier adaptación de la
ley electoral a una distribución administrativa diferente
de la actual debería hacerse una vez esa distribución esté
en funcionamiento de modo estable y eficiente.»

li adjudicaran tants escons com múltiples sencers de la
quota tingui el nombre dels seus habitants de dret. Tercer, els escons restants es distribuiran mitjançant l’adjudicació d’un escó a cadascuna de les circumscripcions
que, en el càlcul anterior, hagin obtingut una fracció
més gran de la quota, fins a completar el total d’escons.
CiU:
«El prorrateig d’escons per a cada circumscripció a què
es refereix aquest punt és el que també consta en l’annex,
de manera que les circumscripcions resultants de les actuals províncies conserven el mateix nombre de diputats
que actualment componen el Parlament de Catalunya.»
PSC-CpC:
«A criteri nostre, la nova llei electoral de Catalunya
hauria de garantir l’igual valor de tots els vots, amb independència del lloc on siguin emesos (en l’actualitat es
produeixen anomalies, com que el vot d’un ciutadà del
Solsonès val el triple que el d’un ciutadà del Berguedà).
»El nombre d’escons corresponents a cada força política
ha d’estar en proporció directa als vots que hagi obtingut a tot Catalunya.»
ERC:
«D’acord amb la necessitat de posar al dia el prorrateig
–i amb l’adjudicació inicial d’escons predeterminats,
especialment a les circumscripcions que no siguin la
més poblada–, tanmateix, proposem que hi hagi tres
escons predeterminats a sis de les circumscripcions i
un a la de Barcelona per millorar la distribució d’escons
per circumscripcions.»7
ICV-EUiA:
«Veure el comentari al punt 16.»
C’s:

Prorrateig d’escons
17. El decret de convocatòria d’eleccions al Parlament
de Catalunya especificarà el nombre d’escons a elegir
en cada circumscripció.
Per a cada elecció, la Sindicatura Electoral de Catalunya procedirà al prorrateig d’escons. S’adjudicarà inicialment un mínim de dos escons a cadascuna de les
següents circumscripcions: Central, Girona, Lleida, Alt
Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre.
Els altres 123 escons seran adjudicats a les set circumscripcions segons la població, mitjançant la fórmula de
la quota simple i les restes més altes.
Per a aplicar aquesta fórmula, se seguirà el procediment
de càlcul següent: Primer, es dividirà el nombre total
d’habitants de dret de Catalunya pel nombre total d’escons a repartir per tal d’obtenir un quocient, que serà
la quota de prorrateig. Segon, a cada circumscripció se
3.01.02.
Tramitacions en curs

«Proponemos que se adjudique sólo un escaño por cada
circunscripción electoral, para conseguir así un sistema
más justo y proporcional.
»Nuestra posición consiste en otorgar la representatividad a las personas en lugar de a los territorios, es decir,
que la ley electoral se encamine a conseguir el objetivo
“una persona, un voto”.»

Fórmula d’assignació d’escons i barrera mínima
18. Per a l’assignació d’escons en cada circumscripció
se seguiran les regles següents:
a) Se sumaran els vots obtinguts per cada candidatura.
b) Seran eliminades les candidatures que no hagin obtingut almenys un 3% dels vots.
7. Veure l’art. 7 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de
Catalunya (2008).
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c) Es distribuiran els escons de la circumscripció entre
les candidatures segons una quota de vots que sigui suficient per a assignar tots els escons. Per a fer els càlculs,
el nombre de vots obtinguts per cada candidatura es dividirà per la sèrie de números naturals 1, 2, 3, etc. i s’assignaran els escons a les candidatures que obtinguin els
quocients més alts, en ordre decreixent, fins a completar
el nombre d’escons de la circumscripció. En cas d’empat
es decidirà per sorteig. El nombre d’escons assignat a
cada candidatura haurà de correspondre al resultat de
dividir el nombre de vots vàlids de la candidatura per l’últim dels quocients abans seleccionats, és a dir, el de valor
més baix, que actuarà com a quota d’assignació d’escons.
CiU:
«Ens remetem al document annex.»

ICV-EUiA:
«Veure el comentari al punt 16.»

20. Cada votant triarà una candidatura per la circumscripció. El votant podrà marcar amb una creu al requadre corresponent els candidats als quals dóna el seu vot
preferent, des d’un fins a 9 candidats a la circumscripció
de Barcelona, des d’un fins a 3 candidats a cadascuna de
les circumscripcions Central, de Girona, de Lleida i del
Camp de Tarragona, i un sol candidat a cadascuna de les
circumscripcions de les Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineu
i Aran. La papereta indicarà el nombre màxim de vots
preferents admès.
CiU:

PSC-CpC:

«Ens remetem al document annex.»

«a) Es calcularà el nombre total de diputats que corresponen a cada partit en funció del recompte general
dels vots obtinguts a Catalunya aplicant la fórmula de
majors restes.

PSC-CpC:

»b) Seran elegits directament els candidats que obtinguin
el major nombre de vots en cada districte uninominal.

«Considerem que l’elecció directa de diputats a cada
districte assegura una millor relació entre els ciutadans
i els electors.»

»c) Seran elegits diputats els candidats de la llista nacio
nal necessaris per a completar el total de diputats que
corresponen a cada partit.»

ERC:

ICV-EUiA:

ICV-EUiA:

«Veure el comentari al punt 16.»

«Veure el comentari al punt 16.»

«Cal fixar que el cap de llista de la circumscripció estigui bloquejat.»8

C’s:
Forma de vot
19. La papereta inclourà la denominació de la circumscripció, la denominació, la sigla i el símbol de cadascuna de les candidatures, siguin partits, coalicions, federacions o agrupacions d’electors, i la llista dels candidats
de cada candidatura. Al costat del nom dels candidats
es podrà fer constar la seva condició d’independent o,
en cas de coalicions o federacions, la denominació del
partit de cada candidat. El nombre de candidats de cada
llista serà igual al nombre d’escons de la circumscripció. Al costat del nom de cada candidat hi haurà un
requadre.
CiU:
«Ens remetem al document annex.»
PSC-CpC:
«Cada elector o electora disposarà de dues paperetes.
Una per escollir el seu diputat de districte i l’altre per
votar una llista nacional de partit.»

«Consideramos que las listas deben ser abiertas y desbloqueadas. El voto preferente es un avance insuficiente
después de treinta años de democracia. Con las listas
abiertas y desbloqueadas se consigue el doble objetivo
de (a) favorecer la participación de la ciudadanía en
la elección de sus representantes y de (b) contribuir a
evitar el partidismo, uno de los males endémicos de las
democracias occidentales y que constituye un exceso
indebido de algo que, siendo justificado y legítimo, sin
embargo se pervierte.»

21. En cas de no marcar cap candidat, el vot es comptarà
únicament per a la candidatura. Si una papereta inclou
un nombre de vots preferents superior a l’admès, el vot
es comptarà únicament per a la candidatura.
CiU:
«Ens remetem al document annex.»
8. Modificacions a aquest punt i el següent recollides en l’art. 8 de
l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de Catalunya (2008).
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PSC:
«No aplicable (veure el punt anterior).»

a la llista. En cas d’empat de vots preferents entre candidats, seran elegits el candidat o candidats situats en
un lloc més alt a la llista.

ICV-EUiA:

CiU:

«Veure el comentari al punt 16.»

«Ens remetem al document annex.»
PSC-CpC:

22. Es fomentarà l’ús de les cabines de votació com a
garantia del vot lliure i secret.

«En la nostra proposta les preferències es fixen a partir
del vot directe al diputat de districte.»
ICV-EUiA:

CiU:

«Veure el comentari al punt 16.»

«Ens remetem al document annex.»
ICV-EUiA:
«Valorar l’establiment de regles de col·locació de les paperetes als col·legis electorals, a partir d’un ordre basat
en la representació obtinguda en les eleccions anteriors
i, per a aquelles candidatures que no s’hagin presentat
en les eleccions anteriors o no hagin obtingut representació, col·locació seguint ordre alfabètic.»

25. La Sindicatura Electoral inclourà en l’acta de l’escrutini general per a cada circumscripció els resultats
següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.

23. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer
lloc, els vots a les candidatures, a partir dels quals es
farà l’assignació dels nombres d’escons segons la quota
i el procediment establerts a la Llei, i, a continuació,
es comptaran les preferències a candidats individuals.
CiU:
«Ens remetem al document annex.»
PPC:
«Veure el comentari al punt 16.»
ICV-EUiA:
«Veure el comentari al punt 16.»

f) Nombre de vots a candidatures.
g) Nombre de vots de cada candidatura.
h) Llista dels candidats elegits per cada candidatura en
l’ordre en què els hagin estats adjudicats els escons, posant
al capdamunt els candidats que hagin estat elegits pels
vots preferents, en ordre pel nombre de vots obtinguts, i
a continuació els qui hagin estat elegits segons l’ordre en
què apareguin a la llista. A continuació s’indicaran els
candidats que hagin obtingut un nombre de vots preferents
superior al 5% dels vots de la candidatura però que no
hagin estat elegits, en ordre pel nombre de vots obtinguts.
CiU:
«Ens remetem al document annex.»
PSC-CpC:
«A aquestes dades caldrà afegir el nombre de vots obtinguts per cada candidat a cada districte.»

24. Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada
candidatura, en cada llista seran elegits els candidats
que hagin obtingut un nombre de vots preferents superior al 5% dels vots de la candidatura en què apareguin,
en ordre decreixent pel nombre de vots obtinguts, fins
a cobrir el nombre d’escons assignats a la llista. Per als
escons assignats a una candidatura que no hagin estat
adjudicats a candidats pels vots preferents, seran elegits
els candidats en l’ordre en què apareguin a la llista. En
cas que no hagi estat elegit cap candidat pels vots preferents, per a tots els escons assignats a la candidatura
seran elegits els candidats en l’ordre en què apareguin
3.01.02.
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Transparència (propostes 26 a 50)

CiU:

Campanya electoral

«Quant a la tramesa conjunta, tot i manifestar el nostre acord amb l’enunciat, la seva execució ens planteja
dubtes. Què passa amb les forces extraparlamentàries?

26. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la
jornada electoral, el Govern de la Generalitat i els seus
membres no realitzaran o participaran en cap acte d’inauguració, de col·locació de primeres pedres o d’exposició o presentació d’obres o serveis públics.
CiU:
«Estem d’acord amb el redactat de l’article, tot i que és
difícil diferenciar el que és acte de propaganda electoral
del que és informació de l’activitat del Govern.»
ERC:
«Cal buscar un concepte jurídic més adequat.»
ICV-EUiA:
«Restricció, també, en els espais privats (diaris, ràdios...).
»Valorar distingir entre l’activitat de comunicació ordinària dels partits polítics i l’extraordinària (semblant a la
campanya electoral, que suposa un increment singular
de la despesa).»

—Precampanya
27. Des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici
de la campanya electoral, els partits polítics no podran
utilitzar els espais públics de publicitat, incloent-hi les
banderoles, els cartells, les pancartes, els anuncis als
mitjans de transport i els webs d’institucions públiques.
CiU:
«Estem d’acord a no convertir la precampanya en campanya, tot i que el compliment efectiu és complex. Caldrà concretar si ha de ser la Sindicatura Electoral qui
ha de vetllar per l’estricte compliment d’aquesta prohibició.»
ERC:
«Veure l’article 31 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).»

Caldrà també concretar terminis d’aportació, enviament, gramatge, etc.»
PPC:
«Cal debatre-ho en el marc de les despeses electorals,
però hi estarem en desacord si, al marge de l’enviament únic, no s’estableixen mesures que impedeixin que
altres candidatures puguin fer un segon enviament, ja
que en aquest cas, en lloc d’estalviar, s’incrementaran
els costos.»
ICV-EUiA:
«Totes les candidatures hauran d’enviar només la documentació que estableixi la Sindicatura, no la que vulguin.»

—Retirada de la publicitat
29. Quinze dies després de la jornada electoral els ajuntaments podran retirar la publicitat electoral instal·lada
en la via pública. La secretaria de l’ajuntament certificarà l’acció. Les despeses ocasionades i imputables a
les candidatures amb dret a subvenció pública electoral
seran comunicades a la Sindicatura Electoral, la qual les
descomptarà de les subvencions i en lliurarà l’import als
ajuntaments. Els ajuntaments també podran reclamar
l’import de les despeses corresponents a les organitzacions polítiques que no hagin assolit subvenció i, en cas
de no obtenir satisfacció, recórrer als tribunals per via
de constrenyiment.
CiU:
«Estem d’acord amb la possibilitat que els ajuntaments
retirin la publicitat quinze dies després, però amb excepcions. Pot haver-hi casos en què els espais ocupats
per la publicitat electoral s’hagi de retirar l’endemà mateix de les eleccions perquè són espais necessaris per al
municipi. La resta del punt el compartim.»
PPC:

—Enviament de publicitat electoral
28. L’administració electoral organitzarà l’enviament
d’un sol sobre a totes les llars de Catalunya on s’incloguin les paperetes, la informació sobre els candidats i
les declaracions de candidatura amb els compromisos
contrets de les candidatures amb representació parlamentària.

«Som partidaris que, efectivament, els ajuntaments puguin retirar la publicitat electoral instal·lada a la via pública. No trobem encertat que la Sindicatura Electoral (o
l’organisme que sigui) pugui descomptar aquests costos
presentats per l’ajuntament, ja que els partits haurien de
tenir dret a defensar-se. Així, els ajuntaments haurien
de seguir els procediments ja previstos per cobrar dels
partits les despeses que produeixin.»
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ICV-EUiA:
«Cal tenir presents les pràctiques habituals; per exemple, amb les banderoles: les empreses contractades pels
partits polítics són ja les encarregades de posar-les i
treure-les.»
C’s:
«Creemos que pasados quince días los ayuntamientos
no sólo podrán sino que deberán retirar la publicidad
electoral instalada en la vía pública.»

Mitjans de comunicació
30. En els espais informatius dels mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat, així com en els
dels mitjans de titularitat privada amb un títol habilitant
concedit per la Generalitat, s’inclouran informacions
sobre les campanyes electorals de les diferents candidatures i les seves propostes polítiques, amb continguts
que responguin al criteri d’imparcialitat i en proporcions corresponents als resultats electorals anteriors. Serà
responsabilitat dels directius assegurar la imparcialitat
i el pluralisme d’aquestes informacions.

«La cobertura informativa ha de respondre a criteris
d’“igualtat” i no de proporcionalitat, pel que fa a les
candidatures amb representació parlamentària.»

31. Els mitjans públics també emetran altres programes
informatius sobre la gestió efectuada pels diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals es pugui
abordar una varietat de temes amb criteris de pluralisme informatiu. Les informacions sobre l’activitat del
Govern o d’altres administracions públiques hauran de
fonamentar-se en criteris estrictes d’interès informatiu
objectiu i de separació entre l’acció de govern i el procés
electoral.
CiU:
«És un redactat benintencionat, però molt complex de
complir, ja que la separació entre l’acció de govern i el
procés electoral no sempre queda diferenciada.»
ERC:
«Veure l’article 32 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).»

CiU:

PPC:

«Quant als anomenats “blocs electorals”, CiU defensa
el redactat de la comissió dels experts i podríem evolucionar cap a una solució diferent sempre que els mecanismes per a garantir la imparcialitat i el pluralisme
generin confiança entre tots els grups polítics.»

«L’ambigüitat del que es proposa en dificulta el control.»
ICV-EUiA:
«Caldrà desenvolupar-la, i establir criteris; presentarem
una proposta.»

PSC-CpC:
«Resultats de les anteriors eleccions al Parlament en
nombre de vots.»
ERC:
«Modificacions en la línia de l’article 66 de la LOREG.»9
«Cal eliminar qualsevol referència a blocs electorals a
la llei.»
ICV-EUiA:
«Portarem a la Ponència una proposta basada en els
criteris de la BBC.»
«Cal valorar aplicar-ho des de la convocatòria d’elec
cions i no només en campanya electoral.»

9. «El respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad
informativa de los medios de comunicación de titularidad pública en
período electoral, serán garantizados por la organización de dichos
medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los
órganos de administración de los referidos medios en el indicado
período electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente
de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el
procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.»
Veure l’art. 32 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de
Catalunya (2008).

3.01.02.
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32. No es podrà restringir l’accés dels informadors als
actes públics realitzats per les candidatures.
CiU:
«No entenem massa el redactat d’aquest punt. Queda
clar que tots els mitjans han de poder cobrir lliurement
els actes dels partits polítics. Això hauria d’incloure
també que en actes oberts (grans mítings), els mitjans
televisius poguessin decidir lliurement si el senyal televisiu el generen ells o la pròpia organització.»
PPC:
«No ens posicionem sobre aquesta qüestió, si bé inicialment no hi ha cap inconvenient en l’accés dels informadors als actes públics, és possible que en algun
escenari, per les característiques de l’espai, s’hagi de
restringir l’accés.»

Núm. 701

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2010
23

33. No es podrà contractar publicitat electoral o política
a les emissores de televisió ni a les emissores de ràdio
municipals o culturals. Els operadors de ràdio i televisió
tampoc podran incloure missatges de contingut electoral en els serveis addicionals que puguin incorporar
(especialment la ràdio i la televisió digitals).
CiU:
«Cal canviar el terme “municipal” per “local”.»
ERC:
«Cal concretar que només és per a les eleccions al Parlament, perquè a les ràdios municipals públiques en les
eleccions municipals la publicitat és gratuïta.»10
PPC:

ERC:
«Veure l’article 32 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).»
ICV-EUiA:
«Ha de ser obligatori un debat entre els caps de llista,
d’àmbit nacional.
»Obligatoris, segons el sistema electoral, debats entre
els caps de llista de les demarcacions territorials.
»Obligatoris debats sectorials.
»No s’han de restringir els debats només a la campanya
electoral.»

«Caldria distingir entre mitjans públics i mitjans privats.»

36. Els mitjans locals informaran sobre les campanyes
electorals aplicant les regles que els escaiguin atenent
a la seva titularitat pública o privada.

ICV-EUiA:

ICV-EUiA:

«És millor referir-se a les emissores de ràdio de “titularitat pública” i no “municipals”.

«Cal adaptar els criteris de la proposta 30 a l’àmbit local.»

»S’entén també “municipals” en la segona frase?
»Cal limitar només la publicitat en els serveis addicionals i no els missatges.»

34. Els mitjans audiovisuals públics emetran espais gratuïts de publicitat electoral, la duració, l’ordre i l’horari
d’emissió dels quals seran establerts per la Sindicatura
Electoral de Catalunya, segons un criteri de proporcionalitat amb els resultats electorals anteriors.
PPC:
«D’acord, amb les reserves pròpies a la Sindicatura Electoral.»
ICV-EUiA:

37. En cas d’infraccions de les normes sobre la informació del procés electoral en mitjans audiovisuals públics,
la Sindicatura Electoral ho posarà en coneixement de la
institució titular del mitjà. Els conflictes i les reclamacions seran resolts per la Sindicatura Electoral, la qual
podrà sol·licitar informe al Consell de l’Audiovisual.
PPC:
«D’acord, amb el benentès que la participació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és potestatiu.»
ICV-EUiA:
«Cal fer públiques les infraccions i sancionar, no només
posar-les en coneixement de la institució titular del mitjà.
»Cal valorar la relació i l’àmbit de competència entre
la Sindicatura Electoral i el Consell de l’Audiovisual.»

«Cal un tracte igualitari en relació als horaris d’emissió.
»Cal concretar el “criteri de proporcionalitat”, seguint,
per exemple, el model LOREG.»

35. Els mitjans audiovisuals de titularitat pública hauran
d’organitzar debats entre els caps de llista, així com entre
altres persones integrants de les diverses candidatures.
10. Veure l’art. 35 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral
de Catalunya (2008).

Sondejos preelectorals
38. La Sindicatura Electoral de Catalunya crearà una
Comissió de Sondejos, sota la seva dependència, formada per experts de reconegut prestigi, que vetlli per
la qualitat metodològica, les bones pràctiques i el compliment dels codis establerts. De tots els sondejos i enquestes preelectorals que es facin públics se n’haurà de
lliurar una còpia a la Sindicatura Electoral, la qual, en
el termini màxim de tres dies després de la seva publicació, podrà publicar un dictamen sobre les deficiències
3.01.02.
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metodològiques que puguin afectar-ne la credibilitat,
així com sobre la forma de presentar els resultats.
CiU:
«No estem d’acord amb la creació d’una “comissió de
sondejos”. En tot cas, creiem que ha de ser la Sindicatura Electoral, o un o més membres d’aquesta, qui tingui
aquesta funció que, necessàriament, haurà de ser regulada reglamentàriament.»

PPC:
«Com que el nostre és un partit descentralitzat, el compte únic ens és un inconvenient, si bé no tenim cap problema que hi hagi una comptabilitat electoral única.
Tampoc no podem estar d’acord que no es puguin fer
aportacions procedents de finançament ordinari.»
ICV-EUiA:
«I administrador únic.»

ERC:
«Els sondeigs s’han de dipositar amb caràcter previ a
la publicació.
»No s’ha de marcar un límit per publicar enquestes, que
en l’explicació del llibret de l’Informe dels experts sí que
es parla d’eliminar la restricció temporal.»
PPC:
«Si bé inicialment ens hem mostrat d’acord amb aquesta
Comissió de Sondejos, creiem que amb el model de
Sindicatura Electoral que proposem no tindria sentit la
creació d’una comissió específica.»
ICV-EUiA:
«Cal valorar l’impacte econòmic i de creació de nous
organismes de la proposta.
»Cal valorar com a alternativa que hi hagi un vocal de
la Sindicatura especialitzat en sondejos.
»Cal establir regles de publicació de les enquestes (tenir
present les últimes eleccions generals i la publicació
d’enquestes a Andorra).»

Despeses i subvencions
39. Cada candidatura tindrà un compte electoral únic.
No es podran abonar despeses electorals en metàl·lic,
ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents de l’establert i declarat davant la Sindicatura Electoral. No es
permetran aportacions amb finalitats electorals procedents del finançament ordinari dels partits polítics ni de
fundacions o organitzacions que hi estiguin vinculades.
CiU:
«Ens remetem al que ja disposa la llei.»
PSC-CpC:
«Caldrà fer-ho compatible amb allò que estableix la
nova llei de finançament dels partits i precisar com es
produeixen les aportacions inicials al compte de campanya, tenint present que la subvenció electoral es cobra
mesos després de celebrades les eleccions.»

40. Cada candidatura presentarà un pressupost de campanya electoral, que inclourà necessàriament un pla de
mitjans de comunicació, a la Sindicatura de Comptes
i a la Sindicatura Electoral abans de l’inici de la campanya electoral; aquesta presentació pot donar lloc a
suggeriments de modificació per part de la Sindicatura
Electoral i constitueix un requisit necessari per a la percepció de tota subvenció electoral. El pressupost i els
estats comptables que inclogui s’atindran, en tot cas, a
les regles del Pla General de Comptabilitat.
CiU:
«Tal com ja varem acordar els partits l’any 2003, estem
d’acord en la presentació prèvia al pressupost, i a especificar els capítols de la mateixa. Tenim més dubtes
d’anticipar el detall del pla de mitjans de comunicació,
ja que aquest forma part de l’estratègia de cada partit i
n’hi ha prou a conèixer la despesa prevista.»
ERC:
«Veure l’article 51 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).
«Per congruència s’ha d’explicitar que estem parlant de
la “jornada de votació presencial”, atès que el vot remot
anticipat es proposa per un període anterior al dia festiu.
»No incloure la possibilitat d’avaluar l’allargament i
l’ampliació de la jornada electoral hi afegeix complicació i no hi sabem veure quines millores aporta. Dos
dies de votació significa doblar el nombre de persones
designades a les meses, aclarir què passa amb les urnes
a la nit, etc. Si calgués modificar-ho i hi hagués prou
consens, es modifica la llei i ja està.»11
PPC:
«Resulta del tot inadmissible que una entitat com la
Sindicatura Electoral pugui suggerir modificacions dels
pressupostos de campanya dels partits. En tot cas, pot
ser admissible la presentació d’un pressupost en el que,
a grans trets, quedi constància que no es vulneren les
limitacions de despeses electorals vigents.»

11. Veure l’art. 40 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral
de Catalunya (2008).
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41. Despeses electorals. La despesa electoral total de
cada candidatura estarà limitada en proporció al nombre d’habitants de dret de les circumscripcions on concorri.

CiU:

ERC:

«El registre dependrà de la Sindicatura Electoral.»12

«Veure l’article 55 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).»

PPC:

«Ens remetem al que determina la llei.»
ERC:

«D’acord parcialment, amb la puntualització que el registre públic de donants no pot significar que és d’accés
públic.»
42. Subvencions públiques. Podran obtenir subvenció
pública electoral els partits que hagin rebut representació parlamentària i els que, no havent-ne rebut, hagin
obtingut més del 2% dels vots vàlids en el conjunt de
Catalunya o hagin superat el llindar del 3% en una circumscripció. L’import de les subvencions es determinarà a partir del nombre de vots obtinguts (temptativament, un euro per vot) i del nombre d’escons assignats.
PPC:
«No estem d’acord que s’ampliïn les subvencions a aquelles candidatures que, sense haver obtingut representació, haguessin obtingut més del 2% dels vots vàlids en
el conjunt de Catalunya.»
ERC:
«Cal concretar-ho.»
ICV-EUiA:
«En funció del sistema electoral.»

43. Aportacions privades. Les candidatures electorals
no podran rebre donacions directes ni indirectes d’empreses públiques ni d’empreses privades que mantinguin
contractes vigents amb administracions públiques.
CiU:
«Ens remetem al que determina la llei.»
ICV-EUiA:
«Prohibició de totes les aportacions d’empreses privades.»

45. Les donacions privades individuals desgravaran en
l’impost sobre la renda de les persones físiques, en la
forma i quantitat que estableixi la llei.
CiU:
«Ens remetem al que determina la llei.»

46. Retiment de comptes. Les despeses electorals es tancaran cent dies després de la jornada electoral. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subvenció presentaran
la corresponent liquidació a la Sindicatura de Comptes.
Aquesta liquidació haurà d’anar acompanyada per un informe de conformitat emès per un auditor registrat.
L’informe de la Sindicatura de Comptes serà tramès a la
Sindicatura Electoral, la qual, basant-se en aquest informe, proposarà al Govern de la Generalitat l’abonament
de les quantitats que corresponguin. Se’n descomptaran,
si correspon, les sancions imposades per excessos en les
despeses i per aportacions privades il·legals, per un import
fins al doble de la quantitat il·legal, així com les despeses derivades de la recollida de la publicitat electoral. La
Sindicatura Electoral podrà retirar la subvenció als partits
que no compleixin les normes de retiment de comptes.
CiU:
«Hi estem d’acord, però sense establir una nova despesa, ja que els comptes de les campanyes ja són adequadament auditats. D’acord amb la resta del punt.»
ERC:
«Veure l’article 57 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).»
PPC:

44. Les aportacions privades a les despeses de campanya electoral tindran un límit comparable a l’establert
per a les aportacions als partits. La identitat dels donants constarà en un registre públic.

«En desacord amb l’informe de conformitat emès per
un auditor registrat, ja que precisament s’aporta la liquidació a la Sindicatura de Comptes per tal que n’avali la
12. Veure l’art. 54 de l’annex Esmenes a l’esborrany de Llei electoral
de Catalunya (2008).
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conformitat, per tant estaríem duplicant tasques i incrementant costos innecessariament.»
ICV-EUiA:
«És important que s’aprovin formularis per presentar la
documentació, per assegurar un lliurament clar i homogeni d’aquesta per part de tots els partits i candidatures.»

Sindicatura Electoral de Catalunya
—Competències
47. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà per
la legalitat dels processos electorals i garantirà els drets
electorals dels ciutadans. Tindrà sota la seva responsabilitat la justícia electoral, totes les competències abans
atribuïdes a les juntes electorals provincials i totes les
que li adjudiqui la Llei Electoral.
CiU:
«Hi estem plenament d’acord, sempre que es creï un organisme eficaç, amb poca estructura i que no impliqui
una gran despesa.»
ERC:
«Veure l’article 13 de l’annex Esmenes a l’esborrany de
Llei electoral de Catalunya (2008).»

membres designats pel Parlament i un dels designats per
l’autoritat judicial, escollits per sorteig (model del Consell Consultiu de la Generalitat), o renovar dos terços
cada quatre anys. També s’hi hauria d’incloure la possibilitat de reelecció immediata per un altre mandat.»13
PPC:
«Considerem que hi hauria d’haver un major pes dels
membres judicials.»
ICV-EUiA:
«Cal valorar una composició que doni presència a la
societat civil, per exemple amb dos membres.
»Cal valorar millor el perfil institucional de la Sindicatura (més semblant a la Junta Electoral Central o més
semblant a òrgans estatutaris com la Sindicatura de
Comptes?), la duració del mandat i l’impacte pressupostari de creació de l’organisme.
»Val introduir un mecanisme afavoridor de la paritat.»
C’s:
«Si el número de cinco expertos de reconocido prestigio
que deben integrar la Sindicatura Electoral se correspondiera con el número de cinco grupos parlamentarios que
había en la pasada legislatura, consideramos que los expertos deben ser seis puesto que son seis los grupos que
integran actualmente el Parlamento.»

PPC:
«No som partidaris d’un organisme permanent, sinó
més aviat temporal durant el procés electoral i amb una
estructura mínima.»

—Composició i designació
48. La Sindicatura Electoral de Catalunya estarà formada per dos jutges o magistrats i cinc experts en temes
electorals de reconegut prestigi. Els set membres de la
Sindicatura n’elegiran el president entre ells mateixos.
CiU:
«Creiem que la composició s’ha de consensuar. De tota
manera, a priori, i si ens fixem amb les juntes electorals
autonòmiques, no n’hi ha cap en què hi hagi més experts que magistrats. Per tant, pendent de tractar més a
fons aquest nou òrgan, creiem que hauria de ser, com a
mínim, paritari entre magistrats i experts.»

49. Els dos jutges o magistrats seran designats per sorteig per l’autoritat judicial. Els cinc experts seran designats pel Parlament de Catalunya, després d’examinar
i avaluar els mèrits objectius dels candidats, per una
majoria qualificada de tres cinquens. Els membres de
la Sindicatura Electoral tindran un mandat de set anys.
Cada any es renovarà un membre de la Sindicatura.
ERC:
«Els dos membres de la judicatura també han de ser
ratificats pel Parlament.
»Cal modificar el procés de renovació, per a passar d’un
per any a un esquema de renovació en bloc amb el màxim d’una reelecció immediata o per parts: renovar la
meitat cada dos anys i en la primera renovació tres dels
membres designats pel Parlament i un dels designats per
l’autoritat judicial, escollits per sorteig (model del Consell Consultiu de la Generalitat), o dues terceres parts
cada quatre anys. També s’hi hauria d’incloure la possibilitat de reelecció immediata per un altre mandat.»

ERC:
«Cal modificar el procés de renovació, per a passar d’un
per any a un esquema de renovació en bloc amb el màxim d’una reelecció immediata o per parts: renovar la
meitat cada dos anys i en la primera renovació tres dels
3.01.02.
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50. Per als recursos o impugnacions dels acords de la
Sindicatura Electoral de Catalunya serà competent el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra les
resolucions del qual no hi cabrà cap recurs.
C’s:
«(Punto adicional propuesto por Ciutadans):
»Somos partidarios de establecer una limitación de
mandatos, que no debería exceder de dos legislaturas.»

III. Constatacions sobre els treballs
de la ponència

A la Mesa del Parlament
Tots els grups han constatat la dificultat de coincidir
en les modificacions de la legislació electoral al final
d’una legislatura, perquè sembla que les reformes necessiten un temps de maduració i no es poden aplicar
amb garanties si no han estat conegudes i ponderades
prèviament per tots els operadors jurídics que hauran
d’aplicar-les. És per això que tots els grups veuen aconsellable que una llei amb la complexitat de l’electoral
iniciï la tramitació al començament de la legislatura,
per tal de facilitar la maduració del consens i assegurar
els temps necessaris per a donar-li forma, preparar-la
i provar-la.
Malgrat que en abstracte i des del primer moment es
va considerar la possibilitat d’abordar ni que fos només
una reforma sectorial de la legislació electoral, referida a les qüestions no vinculades a la conversió de les
preferències electorals en designació dels titulars, si
en aquestes no s’arribava a un consens suficient, finalment també s’ha descartat l’opció d’una reforma parcial.
Primerament, perquè no es donà unanimitat sobre els
aspectes que havia d’incloure: Sindicatura electoral?
Foment de la participació? Austeritat i limitació de la
despesa? Publicitat i debats electorals? Bo i més quan
incloure’ls tots esdevenia impossible i incloure’n només
algun, irrellevant. En segon lloc es constatà que tota la
normativa electoral està estretament vinculada entre si
i ha de formar un sistema congruent: el foment de la
participació va intrínsecament unit a la fórmula electoral i al tipus de candidatura, a l’existència d’un tipus de
doble vot; la limitació de la despesa electoral va unida
al finançament dels partits, al cost de les campanyes, a
la publicitat, a les trameses unificades o per llista de les
candidatures i el programa electoral; el control de les
despeses i de la publicitat preelectoral i electoral va unit
a les funcions de la Sindicatura Electoral i a la relació de
suport, col·laboració o competència que es vulgui establir amb institucions existents de rellevància estatutària,
com ara la Sindicatura de Comptes o el Consell de l’Audiovisual. D’altra banda, la constatació, recollida en el
paràgraf anterior, que les modificacions de la legislació
electoral necessiten un mínim de temps de decantació i
maduració, portaren a considerar que tampoc era aconsellable una modificació només sectorial.
La Ponència ha constatat, desenvolupat i aprofundit
en temes molt rellevants, en els quals les diverses posicions polítiques i propostes tècniques de regulació
eren molt properes, quan no coincidents plenament. En
aquest sentit, i malgrat el desencís que la impossibilitat
d’arribar a un acord per a aprovar la llei electoral de
Catalunya ha produït en els mateixos ponents, i més
encara en l’opinió pública, la Ponència deixa un treball
prou important de desbrossament i aproximació que, de
segur, ha de donar fruits en el futur en temes cabdals
i substancials de la regulació electoral, com ara la voluntat d’aprofundir en la transparència, la participació,
la regeneració democràtica, la lluita contra l’abstenció
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i el desencant; l’austeritat, la reducció i el control de la
despesa; la regulació pluralista de la publicitat electoral,
els debats i el suport informatiu dels mitjans públics.
S’ha coincidit també institucionalment en la necessitat
de proposar limitacions a l’activitat del govern en funcions, de regular la propaganda indirecta i de reduir, o
fins i tot prohibir, la febre d’inauguracions que afecta
tots els governs quan s’han convocat eleccions.
La Ponència ha constatat amb responsabilitat i sinceritat, malgrat els desencís i les crítiques amb què la decisió de tancar els seus treballs serà acollida per l’opinió
cívica, la impossibilitat d’arribar, pel que fa a la definició del sistema electoral, al consens de dues terceres
parts dels membres del Parlament que exigeix l’article
56.3 de l’Estatut; una majoria idèntica a la que requereix
la reforma de l’Estatut i que cap altra llei del Parlament
demanda. Si bé en alguns punts –acostar més l’electe a
l’elector mitjançant una certa apertura de les llistes, com
pot ser el vot preferencial– el consens era assolible amb
majories prou sòlides, en d’altres –lligar ponderadament
proporcionalitat i representació del territori; és a dir:
les circumscripcions, el nombre i els límits territorials,
el prorrateig i l’existència o no de les circumscripcions
uninominals– s’ha constatat la impossibilitat d’aconseguir-ho.
Una situació similar s’ha produït respecte a la Sindicatura Electoral: no s’ha assolit un consens suficient sobre
la seva composició (proporció d’experts i magistrats); ni
sobre el temps sobre el qual projectaria la seva actuació
(limitació a cada elecció o permanent); ni sobre la seva
relació amb institucions preexistents de rellevància estatutària, com ara la Sindicatura de Comptes o el Consell
de l’Audiovisual. Sense oblidar que les funcions de la
Sindicatura i el nivell a què es constitueix –la circumscripció o la zona– depenen molt del sistema electoral
que finalment perfili la llei.
Al costat d’aquestes constatacions, que poden semblar
negatives a l’opinió ciutadana, els ponents manifesten
que el repte d’un consens reforçat de dues terceres parts
dels membres del Parlament, autoimposat voluntàriament per l’Estatut, no és un obstacle insalvable, sinó que
exigeix un sentit institucional i de responsabilitat política que els grups parlamentaris i les forces polítiques representades al Parlament poden construir i assolir si es
donen unes circumstàncies més adequades. La dificultat
del consens palesa el que tots els observadors amatents
coneixen: la Llei electoral i el Reglament del Parlament
tenen sovint igual o més pes que la Constitució, l’Estatut
i les lleis institucionals a l’hora de facilitar o garantir
la representació, el pluralisme, el repartiment de poder,
la governabilitat, la definició de majories governamentals i parlamentàries sòlides, com també el naixement
d’alternatives de recanvi o substitució, des del mateix
sistema polític.
Els ponents volen deixar constància expressa de l’alta
valoració que els mereix, i la grandíssima ajuda que per
als seus treballs ha comportat, el treball Participació,
representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya, de la Comissió d’experts creada per
l’acord del Govern de 27 de març de 2007 com també
destacar la guia i l’exemple que els dóna a fi d’arribar
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a un acord la propera legislatura. Perquè, i aquesta és
també una afirmació que es manté amb tota la responsabilitat política, una formalització clara, ponderada i
honesta de les diferències i les raons que les sustenten
és la millor garantia i compromís per tal de trobar en
el futur un terreny comú que obri la porta a l’aprovació
d’una llei electoral per a Catalunya.
Sens dubte facilitaria els treballs de la futura Ponència l’existència d’un avantprojecte ben estructurat i
ben fonamentat que regulés tots els aspectes que ha de
contenir la Llei electoral de Catalunya. Convindria que
l’avantprojecte fos redactat per una comissió plural,
que en el marc d’una mateixa sintonia recollís diferents
sensibilitats. Així mateix, convindria que en algunes
qüestions s’oferissin diverses opcions –per exemple, respecte a la composició i els nivells de descentralització
de la Sindicatura Electoral i les seves relacions amb
els òrgans de rellevància estatutària. També convindria
que les novetats recollides per l’Informe dels experts
o sorgides en els treballs de la Ponència –sistema de
votació electrònica; vot per Internet, vot anticipat, vot
en els casals catalans, vot en dependències municipals,
etc. fossin més desenvolupades i, si escau, fonamentades
jurídicament, quan la legislació bàsica estatal generés
vinculació. Un bon model a imitar serien les propostes i la documentació aportada per l’Institut d’Estudis
Autonòmics amb relació a l’avantprojecte d’Estatut.
Finalment, altres novetats –com ara els instruments
per a facilitar la participació en les eleccions de persones amb minusvalideses, amb discapacitats o d’edat
avançada; la votació en hospitals i centres de reclusió;
el vot anticipat; les meses electorals itinerants, terme
més expressiu que el d’urnes mòbils– es refereixen a
qüestions que requereixen una anàlisi ponderada d’experiències electorals d’altres comunitats o d’altres estats
abans de considerar-ne la incorporació a la legislació de
la Generalitat.
Els ponents coincideixen finalment en una apreciació
que en part explica també per què Catalunya, una de les
autonomies més potents de l’Estat, amb trenta anys a
punt de complir, no ha aprovat una llei electoral pròpia.
Es constata que, malgrat les limitacions, el sistema electoral que s’aplica a les eleccions al Parlament de Catalunya ha propiciat uns efectes notablement proporcionals.
D’acord amb l’índex de Rose, el grau de proporcionalitat
des del 1995 ha estat sempre superior al 95 %; de fet, el
sistema per a elegir el Parlament se situa entre els tres
més proporcionals dels que s’empren a Espanya per a les
eleccions dels Parlaments de les Comunitats autònomes.
Certament, del treball de la Ponència podrien fer-se
també constatacions negatives, que no es faran, però,
perquè hom té el convenciment que cada grup parlamentari ha extret del sistema de treball i de les discussions i els debats una experiència que condicionarà les
futures actuacions. En tot cas, s’ha de deixar constància
que el treball de la Ponència ha estat rigorós, documentat i conduït per la clara voluntat d’arribar a acords.
No hi ha hagut per part de cap grup pràctiques obstruccionistes ni capteniments filibusters; al contrari, ha
estat regit pel capteniment i el procediment habitual de
produir-se del debat parlamentari. També es pot dir que
tots els grups han acabat la major part dels debats modi-
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ficant les posicions que havien expressat primerament,
i després d’haver intentat aproximacions i transaccions
amb les dels altres. El més cert, però, és que els ponents
no han pogut arribar a garantir la majoria de dos terços
dels membres del Parlament que exigeix l’article 56.3
de l’Estatut per a l’aprovació final de la llei electoral de
Catalunya. La responsabilitat d’acordar-la es trasllada
als grups parlamentaris que conformaran la novena legislatura del Parlament, iniciat el seu quart decenni.
Palau del Parlament 18 de febrer de 2010
Lluís M. Corominas i Díaz, Josep Maria Pelegrí i Aixut,
Miquel Iceta i Llorens, David Pérez Ibáñez, Patrícia
Gomà i Pons, Anna Simó i Castelló, Josep Llobet Navarro, Santi Rodríguez i Serra, Jaume Bosch i Mestres,
Lluís Postigo i Garcia, Carme de Rivera i Pla, Albert
Rivera Díaz

IV. Documentació
N. de la R.: Es respecta la compaginació original dels
textos.
1. Documentació tramesa pel Govern
– ACEVOT: Propuesta de proyecto para facilitar el voto
accesible y secreto a invidentes
– Propuesta que se eleva a consideración de la junta
electoral central sobre elderecho de sufragio de los invidentes
– El derecho electoral de las comunidades autónomas
– Informe CAE
– El vot electrònic a les eleccions al Parlament de Catalunya. Una proposta d’implementació
– Informe CETIB-APE
– Informe CETIB-SCYTL
– Informe CETIB-UPC
– Vot absents
– Vot anticipat
– Vot anticipat (2)
– Vot centres penitenciaris
– Vot centres de reclusió de joves
2. Documentació tramesa per l’Agència Catalana de Protecció de Dades
– Dictamen sobre el vot electrònic amb vistes a l’elaboració de la Proposició de llei electoral de Catalunya
3. Documentació elaborada per la Direcció d’Estudis Parlamentaris
– Dossier de documentació parlamentària número 148
(Vol. I i II, desembre 2009)
– Regulació del vot de la comunitat exterior o residents
absents que viuen a l’estranger
– Regulació de la campanya institucional
– Practiques electorals internacionals per a persones
amb discapacitats i d’edat avançada (urnes mòbils i
participació electoral de persones amb discapacitats)
– Regulació del codi electoral francès sobre distribució
de la documentació de propaganda electoral
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1. Documentació tramesa pel Govern

ACCEVOT

Pág. 1/25

ACCEVOT:
PROPUESTA DE PROYECTO PARA FACILITAR EL
VOTO ACCESIBLE Y SECRETO A INVIDENTES

Jaume Palou
Francesc Ruiz
(JK Tecnic)
Septiembre 2006
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ACCEVOT
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1. CAPITULO PRELIMINAR
1.1. Objetivos del proyecto
El objetivo del presente proyecto ACCEVOT es FACILITAR EL VOTO SECRETO Y
ACCESIBLE A INVIDENTES, cubriendo las fases de diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento del sistema. Se pretende no alterar los elementos básicos presentes en el desarrollo
de la jornada electoral (asistencia al colegio, formato de papeletas, voto personal en urnas, etc.), así
como no interferir en el proceso del resto de votantes, asimilando el acto de voto de invidentes lo
máximo posible al de los demás y velando especialmente por la posibilidad de ejercer el voto
secreto.
Hasta el momento se han planteado sistemas alternativos para posibilitar el voto de invidentes,
como el uso del Braille en las papeletas, plantillas o sobres y el voto electrónico. La propuesta
presentada en este proyecto no implica un abandono de estas vías de solución sino un compendio
entre la utilización de un sistema basado en el Braille con otro fundamentado en la tecnología de
visión artificial.
Los dispositivos principales empleados para facilitar el voto mediante el sistema ACCEVOT podrán
ser utilizados, adecuadamente complementados con dispositivos para emitir el voto en el colegio
electoral, para facilitar el voto secreto a otros votantes con impedimentos como minusvalías físicas.
Esta posibilidad debería desarrollarse a petición en proyecto separado y con la participación de
representantes de los colectivos implicados.
La presente memoria desarrolla el proyecto ACCEVOT, consistente en la disposición clasificada y
ordenada de las papeletas electorales mediante un dispensador identificado en alfabeto Braille junto
a un sistema de visión artificial que permitirá constatar la opción elegida por el invidente.
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1.2. Marco legal
En la legislación vigente y declaraciones de organismos como las Naciones Unidas se encuentran
numerosas referencias a la igualdad de derechos de los ciudadanos. En referencia a los procesos
electorales, se cita el derecho a un voto secreto y en igualdad de condiciones. En las circunstancias
actuales, existen diversos colectivos de ciudadanos que se ven privados de estos derechos:
invidentes, minusválidos, etc. Ello ha dado lugar a que se tomen diversas iniciativas, como por
ejemplo la PROPOSICION DE LEY 122/000088, 26 de Julio de 2004: Modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General (Orgánica) (ver Anexo I).
Se relacionan a continuación las principales referencias de la legislación en vigor y declaraciones
universales a los derechos de los ciudadanos en general, y en concreto a las de los ciudadanos que
ejerden su derecho al voto.
CONSTITUCION ESPAÑOLA
Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
Artículo 23.1: Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Artículo 49: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este
Título otorga a todos los ciudadanos (TÍTULO I. CAPITULO TERCERO.
De los principios rectores de la política social y económica).
Artículo 68: El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados,
elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
Artículo 69: En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA - 2006-08-26
Títol preliminar. Drets i principis rectors, Article 4.2: Els poders públics de Catalunya han de
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i
efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural
i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat.
LEY ORGANICA 5/1985 DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL
Artículo 86.1: El voto es secreto.
DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS – O.N.U. 1948
Artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán
de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad de voto.
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1.3. Resumen de la propuesta ACCEVOT
El sistema propuesto esta formado por:
A) CLASIFICADOR / DISPENSADOR DE PAPELETAS
Se trata de un sistema modular formado por casillas separadas accesibles de forma limitada y
controlada en las que se introducirán las papeletas electorales clasificadas. Cada módulo quedará
sellado con una cubierta transparente que permitirá la extracción de las papeletas en su interior y
que estará identificada en relieve con las siglas del grupo político cuyas papeletas contenga y con su
denominación en alfabeto Braille. Ello permitirá la identificación de la opción correspondiente
mediante el tacto. A través de la cubierta transparente se podrá identificar inequívocamente la
papeleta electoral y leer, directamente o mediante los sistemas de reconocimiento de imágenes
descritos con posterioridad, la información impresa en la misma.
Una vez el votante haya escogido la papeleta, el proceso de voto continúa de la misma forma que el
resto de votantes, introduciéndola en el sobre correspondiente, identificándose ante la mesa electoral
y procediendo a la introducción del voto en la urna.
B) SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL Y DICTADO
Estará formado por una terminal de telefonía móvil adaptada que dispondrá de los siguientes
elementos:
-

-

-

Cámara incorporada: Llevará a cabo la lectura y reconocimiento de los logotipos de las opciones
políticas.
Conectividad Bluetooth y GPRS: Permitirá la carga de la terminal con los datos que
identificarán las imágenes leídas con los logos de partidos correspondientes. Eventualmente
permitirá su conexión con dispositivos como impresoras, que podrán ser utilizadas en sistemas
de voto accesible para otros colectivos como minusválidos.
Dispositivo de audición: Transmitirá la información reconocida por el lector de forma privada al
votante (auricular). Será también la vía de transmisión de la ayuda y las instrucciones básicas del
proceso.
Programabilidad: La terminal podrá ser cualquier modelo comercial programable y compatible
con el lenguaje de programación empleado aunque, con el fin de evitar posibles errores debidos
al cambio de modelo, se optará por un único modelo de terminal escogido según criterios
técnicos y económicos.
Sistema antirrobo: Los equipos irán conectados a un sistema antirrobo sonoro que se activará
cuando se alejen una distancia determinada de su base establecida.

C) OTROS DISPOSITIVOS Y MEDIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA
Durante la prueba piloto de votación a realizar el próximo 1 de Noviembre (Eleccions al Parlament
de Catalunya-2006) no serán necesarios medios adicionales, pues se realizará en un número
reducido de colegios electorales y la carga de datos en los terminales será realizada directamente
sobre la misma. Su eventual implementación en unas elecciones a gran escala precisará de un
sistema central de telecarga y control, plataforma logística y servicio técnico.

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

34

ACCEVOT

Pág. 5/25

Ventajas del sistema propuesto:
-

No se alteran los elementos básicos ni el proceso electoral: papeletas, sobres, votos en urna, etc.

-

Su uso en un proceso electoral real no interferirá en el proceso de votación del resto de votantes.

-

Se basa en un sistema mixto de identificación en Braille y VISIÓN artificial. Esto permitirá por
un lado el uso práctico de un método de lectura como el Braille, estándar de amplia difusión en
el colectivo de invidentes. Por otro lado, los votantes con problemas de visión que no conozcan
el alfabeto Braille tendrán la opción de votar y constatar mediante el uso del equipo de visión y
reconocimiento.

-

Los equipos utilizados son elementos estándar en el mercado de la electrónica y telefonía móvil,
lo que evita que la tecnología quede ligada a unas manos concretas y facilita el acceso a
recambios y al servicio técnico del fabricante del equipo.

-

El sistema es fácilmente adaptable a diferentes procesos electorales similares. Sólo es necesaria
la introducción de los datos que figuran en las papeletas en la programación de los equipos.

-

El sistema ACCEVOT presentado en la presente memoria, con variantes en la programación del
equipo y acoplado a un sistema de impresión de papeletas en los colegios electorales, puede
permitir el voto accesible y secreto al colectivo de votantes con minusvalías extremas.

-

La prueba e implementación del proceso no inerfiere con la preparación y desarrollo del resto
del proceso y tiene un coste relativamente bajo en relación al beneficio social obtenido.

-

La tecnología de visión artificial portátil puede expandirse a otras aplicaciones ventajosas para
el colectivo de invidentes y para la sociedad en general.
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2. SISTEMA ACCEVOT: COMPONENTES, ACCESORIOS Y PROCESO
2.1. Consideraciones previas: Implantación inicial en prueba piloto y adecuación a otros
procesos electorales.
En el Anexo II se resumen las características de las papeletas utilizadas en diferentes procesos
electorales. Está previsto que el sistema se adapte, con ligeras modificaciones en los complementos
y programación, a los requerimientos y formatos de papeletas de los diferentes procesos electorales
de lista cerrada. El sistema, con las modificaciones oportunas, puede ser igualmente válido para
elecciones con listas abiertas, como las de senadores, aunque el objetivo del presente proyecto es
validarlo en una primera fase en elecciones con listas cerradas.
Para las elecciones autonómicas programadas el 1/11/06, se prevé disponer de hasta cuatro equipos
terminados del tipo lector con dictado y de otros tantos expendedores o clasificadores de papeletas
que permitan una adecuada disposición de las mismas. Estos equipos serán prototipos, el coste
unitario no será el correspondiente a una serie real y no estarán necesariamente diseñados para
producir grandes series. El software desarrollado será de evaluación y por tanto no representativo de
un proceso a mayor escala, aunque dispondrá de las funcionalidades mínimas para poder permitir la
votación accesible y secreta, objetivo del proyecto.
Se prevé que el diseño y desarrollo del sistema completo y comercializable durará un mínimo de 5
meses y un máximo de 12 meses, dependiendo de los recursos dedicados y del sistema y
componentes elegidos.
2.2. Componentes del sistema: descripción y funcionamiento.
2.2.1. DISPENSADORES DE PAPELETAS
-

Descripción y características básicas de los dispensadores

Para mejorar la comodidad de los votantes invidentes y también del resto de votantes, está previsto
el uso de dispensadores manuales de papeletas (ver Anexo III). Para realizar el diseño de los
dispensadores de papeletas, se han tomado en consideración los siguientes detalles:
o Desde el exterior se podrá únicamente extraer la papeleta. El sistema estará protegido bajo
llave.
o Estará formado por un sistema modular que permitirá encajar dispensadores unitarios para
formar uno múltiple adaptado al número de candidatos y características específicas del
proceso.
o Cada módulo tendrá unas medidas interiores de 110 mm anchura x 300 mm altura y una
profundidad no especificada que condicionará la frecuencia de recarga de papeletas. Estas
medidas permiten la introducción de las papeletas de todos los procesos electorales de listas
cerradas, según especificado en el Anexo II.
o La tapa frontal del dispensador será transparente, permitiendo la identificación de la
información impresa en las papeletas de forma visual o mediante el lector móvil.
o Cada módulo dispensador irá identificado con una placa en relieve que contendrá las siglas de
la fuerza política a la que corresponde la papeleta en su interior. Dicha placa estará escrita en
alfabeto tradicional y en Braille, lo que permitirá a los invidentes que conozcan Braille la
elección directa de la opción elegida. La etiqueta quedará fijada de forma que no podrá ser
extraída directamente desde el exterior.

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

36

ACCEVOT

Pág. 7/25

o El dispensador quedará colocado a una altura tal que sea fácilmente accesible para los votantes
y será adecuado para poderse situar sobre una mesa.
o Los responsables de la mesa electoral serán depositarios de la llave maestra de acceso a los
dispensadores. Se procederá a la apertura de los mismos cuando sea precisa la reposición de
papeletas o cuando se considere necesario para asegurar el funcionamiento correcto del
proceso.
-

Custodia, montaje y distribución de los dispensadores.

Los dispensadores serán propiedad y responsabilidad de la Administración competente para la
organización de los procesos electorales en el territorio correspondiente. El almacenamiento de los
dispensadores durante los periodos en que no hay elecciones deberá asegurarse en unas condiciones
adecuadas, evitando condiciones ambientales extremas, golpes, presiones y otras circunstancias que
puedan dañarlos.
Cada dispensador irá acompañado a una llave maestra para su apertura y carga de papeletas. Esta
llave deberá almacenarse y desplazarse en todo momento junto al dispensador correspondiente.
Los dispensadores deberán llegar 72 horas antes de la hora oficial de inicio de la jornada electoral al
colegio de destino adaptados al proceso correspondiente. Los responsables de cada colegio electoral
deberán situar el dispensador en el lugar que se destine al mismo. Las papeletas serán introducidas
en su casilla correspondiente a partir de 24 h antes del inicio del proceso. Se realizará una
comprobación manual del correcto funcionamiento del dispensador.
-

Averías, problemas técnicos y unidades dispensadores de reserva.

En las instrucciones que se repartan en los colegios electorales junto a los dispensadores y equipos
auxiliares de visión artificial, deberá ser claramente visible el teléfono de asistencia técnica en caso
de averías, problemas técnicos o necesidad de consulta.
-

Como medida de seguridad, existirán unidades dispensadoras de reserva que aseguren la
reposición de equipos en cualquiera de los colegios electorales en un plazo máximo de 30
minutos desde que se comunica la necesidad desde el colegio electoral correspondiente. La
entidad responsable de la custodia y logística de los equipos, deberá poner los medios necesarios
para asegurar la reposición en el plazo establecido. Se procederá a la sustitución si se detecta
cualquier anomalía o manipulación que pueda influir en su correcto uso por parte de los
votantes.

2.2.2. SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL Y DICTADO
Mediante el uso de un dispositivo de visión artificial y dictado, se asegura que el colectivo de
invidentes que no conozcan el alfabeto Braille pueda escoger la papeleta correspondiente a su
opción política manteniendo el secreto de voto. También permite la constatación de la opción
escogida mediante la verificación de la papeleta con el sistema de visión artificial.
-

Características básicas.

Dicho sistema está compuesto de una terminal de telefonía móvil comercial, programable y
adaptada que dispondrá de los siguientes elementos (ver gráficos en Anexo IV):
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o Cámara incorporada: Estará adaptada ópticamente de manera que se pueda llevar a cabo
la lectura y reconocimiento de las siglas o logos de las fuerzas políticas al pasar sobre las
mismas. Al estar las papeletas dispuestas y ordenadas en el interior de las unidades del
dispensador, se facilita el proceso de lectura con la cámara.
o Conectividad Bluetooth y GPRS: Permitirá la telecarga o carga directa de la terminal con
los datos que identificarán las imágenes leídas con las siglas o logos de los partidos
participantes en el proceso. Eventualmente permitirá su conexión con dispositivos como
impresoras, que podrían ser utilizadas en el futuro como sistemas de voto accesible para
otros colectivos como minusválidos.
o Dispositivo de audición: Transmitirá la información reconocida por el lector de forma
privada al votante (auricular). Será también la vía de transmisión de la ayuda y las
instrucciones básicas del proceso.
o Programabilidad: La terminal podrá ser cualquier modelo comercial programable y
compatible con el lenguaje de programación empleado aunque, con el fin de evitar
posibles errores debidos al cambio de modelo, se optará por un único modelo de terminal
escogido según criterios técnicos y económicos.
o Software: Software diseñado y adaptado para la funcionalidad prevista, pudiéndose
actualizar a distancia según las necesidades.
Cada terminal quedará identificada individualmente y su número de serie o IMEI quedará
registrado. Este número identificará cada terminal a efectos de trazabilidad del equipo y asistencia
técnica remota.
-

Custodia y distribución de las terminales de visión artificial.

Una vez los equipos han sido adaptados para su uso como terminales móviles aptas para lectura y
reconocimiento en procesos electorales, pasarán a ser propiedad y responsabilidad de la
Administración competente para la organización de los procesos electorales en el territorio
correspondiente.
El almacenamiento de los equipos durante los periodos en que no hay elecciones deberá asegurar
unas condiciones adecuadas a la naturaleza de los mismos, evitando condiciones ambientales
extremas, vibraciones y otras circunstancias que puedan dañarlos.
-

Programación y verificaciones previas al proceso.

Se procederá a las adaptaciones necesarias sobre todas y cada una de las terminales a utilizar en el
proceso electoral. Al menos una de las terminales será programada y se verificará el correcto
funcionamiento del sistema. La verificación se realizará según el siguiente protocolo:
-

Verificación del software:
o Telecarga de una terminal en las mismas condiciones en las que se llevará a cabo el
proceso de telecarga y activación masiva de las terminales en los colegios electorales.
o Comprobación con dicha terminal de la correcta lectura y reconocimiento de las siglas de
todas y cada una de las fuerzas electorales que intervienen en el proceso.
o Comprobación de la correspondencia entre la información leída y la transmitida a través
del sistema de dictado.
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o Desde el momento en que se haya procedido a la verificación del sistema, quedarán
restringidas las modificaciones del conjunto de datos y software que serán cargados en
las terminales. Cualquier cambio en los mismos obligará una nueva verificación
siguiendo el presente protocolo.
-

Carga completa de baterías en todos los equipos y comprobación de funcionamiento mediante
encendido y apagado.

-

Acondicionamiento del equipo para su envío a los colegios electorales. Se remitirán de forma
preferente en el interior de un estuche o caja que contenga:
o La terminal.
o El dispositivo de dictado auricular.
o Las instrucciones por escrito de cómo realizar la telecarga y activación del equipo, así
como instrucciones específicas de cómo actuar en caso de problemas técnicos y al final
del proceso.

-

Envío de terminales a los colegios electorales.

Los equipos programados y con las baterías cargadas deberán llegar a los colegios electorales 72 h
antes de la hora oficial de inicio de la jornada. El envío se realizará preferentemente junto a los
dispensadores descritos en esta memoria.
Los responsables de cada colegio electoral deberán activar la telecarga y verificar el correcto
funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Se considerará que el sistema está verificado
cuando se realicen lecturas y reconocimientos positivos de al menos dos siglas o logos de fuerzas
políticas diferentes. A la hora de inicio oficial de la jornada electoral, se cerrará la opción de
telecarga.
El dispositivo estará en todo momento disponible y accesible a los miembros de la mesa electoral y
responsables del colegio, así como a los interventores de las fuerzas políticas presentes en el
proceso, para poder proceder a su verificación en cualquier momento desde el inicio al final del
proceso electoral.
-

Averías, problemas técnicos y equipos de reserva.

En las instrucciones que se repartan en los colegios electorales, deberá ser claramente visible el
teléfono de asistencia técnica en caso de averías, problemas técnicos o necesidad de consulta.
Como medida de seguridad, existirán equipos de reserva que aseguren la reposición de equipos en
cualquier colegio electoral en un plazo máximo de 30 minutos desde que se comunica la necesidad
desde el colegio electoral correspondiente. La entidad responsable de la custodia y logística de los
equipos, deberá poner los medios necesarios para asegurar la reposición en el plazo establecido. Se
procederá a la sustitución de equipos en los siguientes supuestos:
-

Si no puede realizarse la activación del equipo o la telecarga según previsto.
Si tras la activación y telecarga se detectan fallos de funcionamiento durante la verificación
previa al proceso o durante su uso por parte de los votantes.
Si se detecta cualquier acción o manipulación indebida sobre el equipo: apertura, extracción de
baterías u otros componentes, golpes fuertes o cualquier otra manipulación sospechosa o
circunstancia que pueda influir en su correcto funcionamiento.
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La terminal de reserva deberá tele-cargarse y activarse a su recepción según el protocolo estándar.
La activación de los equipos de reserva sólo podrá realizarse tras la notificación telefónica al
teléfono de asistencia técnica establecido.
2.2.3. OTROS DISPOSITIVOS Y MEDIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA
Dada la gran cantidad de terminales, dispersos en el territorio y el trabajo que puede suponer la
carga del Software manualmente para cada uno de ellos, se prevé un sistema seguro de telecarga de
la aplicación específica de cada evento. La telecarga se realizará mediante la red de telefonía GSM
de cobertura extensa, y mediante métodos de firma digital que permitan cubrir la confidencialidad y
autorizaciones necesarias. (Detalles en Anexo V):
2.2.4. EXCEPCIONES APLICABLES DURANTE LA REALIZACION DE LA PRUEBA
PILOTO (ELECCIONES AUTONOMICAS CATALUNYA, 01/11/06)
Durante la prueba piloto de votación a realizar el próximo 1 de Noviembre (Eleccions al Parlament
de Catalunya-2006) no será necesario el proceso de telecarga, pues será implementada en un
número reducido de colegios electorales y los terminales serán entregados con la carga y activación
ya realizadas. Tampoco será preciso organizar un sistema logístico de entregas y sustituciones; las
funciones de custodia y reparto de los equipos serán realizados por los mismos responsables de la
programación y verificación de los mismos.
El modelo de dispensador de papeletas utilizado durante la prueba piloto podrá diferir del previsto
para el caso de implementación más extensa, siempre y cuando no dificulte las condiciones en que
se realiza el voto, facilite la identificación por tacto del código Braille y permita el correcto uso de
los equipos de visión artificial.
Dado el reducido número de unidades a ensayar en la prueba piloto, no será necesaria la instalación
de un sistema antirrobo debido al seguimiento cercano que se efectuará de todo el proceso en cada
colegio designado.
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3. EQUIPO IMPLICADO EN EL PROYECTO ACCEVOT: PERSONAS Y RECURSOS.
3.1. JK Tecnic
El proyecto ACCEVOT ha sido diseñado y desarrollado por la empresa JK Tecnic, S.L., dedicada al
diseño de soluciones técnicas adaptadas a las necesidades de sectores y colectivos específicos. JK
Tecnic está constituída por dos socios:
Jaume Palou Fusté
Nacido el 10/06/66, casado y con 2 hijos.
Formación: Ingeniero técnico electrónico
Postgrados y formación específica a destacar:
- Dirección de proyectos.
- Especialista en electrónica industrial.
- Programación en diferentes lenguajes, diseño y desarrollo de software.
- Diseño e implementación de circuitos electrónicos.
- Diseño gráfico y mecánico.
Experiencia laboral:
- Investigación y desarrollo: Más de 20 años de experiencia en diversas empresas del ámbito de la
instrumentación y la electrónica aplicada doméstica e industrial (Sanyo, Telesincro, etc.), varios
de ellos como responsable de proyectos y en dirección de equipos humanos.
- Experiencia adicional como analista-programador e ingeniero de procesos.
Aptitudes personales:
- Capacidad de autoaprendizaje en múltiples disciplinas.
- Capacidad de trabajo y perseverancia.
- Visión analítica y creatividad.
Francisco Ruiz Guinot
Nacido el 08/11/66, casado y con 1 hijo.
Formación: Licenciado en Ciencias Químicas
Postgrados y formación específica a destacar:
- Tesis de licenciatura, especialidad Química Orgánica (Universidad de Barcelona).
- Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA a distancia, interuniversitario).
- Gestión de Calidad.
- Cursos de capacitación comercial.
Experiencia laboral:
- Investigación y desarrollo + Servicio Técnico a empresas: Más de 7 años de experiencia en
empresa multinacional del sector químico-industrial (Henkel). Habituado a trabajar para
empresas de altas exigencias en productos y servicios (automoción, línea blanca, etc.).
- Gestión comercial e investigación de mercados: Más de 8 años de experiencia en diversas
empresas como responsable comercial, desarrollo de ventas y mercados, gestión de clientes.
Aptitudes personales:
- Capacidad de adaptación a diferentes entornos de trabajo.
- Facilidad en las relaciones personales y empatía.
- Sentido práctico, visión estratégica.
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3.2. Colaboradores externos en proyecto ACCEVOT
Alberto Ibáñez
Autónomo diseñador.
Funciones: Diseño de la parte mecánica (dispensadores), moldes y prototipos de los complementos
al equipo principal de visión artificial.
CVC
Centre de Visió per Computador – Universidad Autònoma de Barcelona.
Funciones: Visión artificial, solución prototipo y colaboración en la implementación del sistema en
terminales móviles.
Cleartic
Empresa de ingeniería informática. (Vivero de empresas Barcelona Activa)
Funciones: Desarrollo del software y colaboración en la implementación del sistema en terminales
móviles.
Tau Ingenieros
Empresa de ingeniería mecánica y electrónica. (Vivero de empresas Forum Nord)
Funciones: Manipulación y adaptación de equipos, construcción de prototipos y hardware.
Fernando Buil
Autónomo Programador.
Funciones: Investigación de software y pruebas de equipos.
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4. COSTES DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
Este capítulo pretende realizar una aproximación lo más realista posible al coste de desarrollo e
implantación. La simulación de costes está basada en estimaciones que tienen en cuenta los tiempos
dedicados por el personal de JK Tecnic y empresas o personal que colaboran externamente, así
como los recursos invertidos en el desarrollo del sistema y los equipos necesarios para su
implantación en prueba piloto (dispensadores, equipos de visión artificial y complementos).
Los costes relacionados corresponden a los elementos individuales o en pequeñas series, y se
pueden reducir sensiblemente para series largas aplicables en procesos electorales completos.
Siendo el objetivo de la prueba piloto la comprobación del funcionamiento del sistema y la posible
detección de aspectos a corregir, no se considera realista en estos momentos proporcionar un coste
fiable del producto final a gran escala.
Item
1 Dispensador 25 papeletas
Para listas cerradas
1 Sistema de Visión
Central de telecarga
Otros dispositivos y medios
IVA no incluido

Coste Coste
Protos Proyecto
Prueba Piloto
2300€ 15000€

280000€

450€

900€
0
0

140000€
60000€
10000€

500€
12000€
0

55000€
0
0

Coste
Serie

Coste de prueba piloto con 4 + 1 dispositivos + Proyecto = 86.000€
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ANEXO I
PROPOSICION DE LEY 122/000088, 26 de Julio de 2004: Modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General (Orgánica).
Propuesta de modificación del Artículo 172.2: Las papeletas destinadas a la elección de
Diputados deben expresar las indicaciones siguientes: la denominación, la sigla y símbolo del
partido, federación, coalición o agrupación de electores que presente la candidatura, los nombres y
apellidos de los candidatos y de los suplentes, según su orden de colocación, así como, en su caso,
las circunstancias a que se refiere el artículo 56.7.
Además incluirán la inscripción en alfabeto Braille de las siglas del partido, federación, coalición o
agrupación de electores que presenten candidatura, pudiendo elaborarse, en su caso, una lista
separada en Braille explicativa del significado de las siglas que estará a disposición de los electores
invidentes en los colegios electorales en que figuren inscritos y puedan ejercer su derecho al voto.
Dicha lista podrá elaborarse también en cualquier otro medio accesible para los invidentes, ya sea en
soporte sonoro o informático.
Propuesta de modificación del Artículo 172.3: Las papeletas destinadas a la elección de senadores
irán impresas en una sola cara, reseñando las indicaciones que se expresan y con la composición que
se señala en las siguientes normas:
Denominación o sigla y símbolo… Bajo esta denominación o sigla figurarán los nombres del
candidato o candidatos…
Debajo del nombre de cada candidato … aparecerá el de su suplente.
Se relacionará cada uno de los bloques formados por la denominación de la entidad presentadora y
sus candidatos respectivos …
El nombre de cada candidato irá precedido de un recuadro. El votante marcará con una cruz el
recuadro correspondiente al candidato o candidatos al que otroga su voto.
Además, para el caso de los electores invidentes, se asignará a los candidatos que se presenten un
número, marcándose en alfabeto Braille en la papeleta electoral únicamente el número dado a cada
candidato y el cuadro para señalar. Separadamente se elaborará una lista de candidatos, en la que
figure en Braille el número que le corresponde en la papeleta al candidato, el nombre del candidato,
y el partido, coalición, federación, o agrupación de electores a la que pertenezca. Dicha lista estará a
disposición de los electores invidentes en los colegios electorales en cuyo censo figuren inscritos, de
modo que peudan ejercer su derecho al voto.
Dicha lista podrá elaborarse en cualquier otro medio accesible para los invidentes, ya sea en soporte
sonoro o informático.
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ANEXO II
FORMATO PAPELETAS ELECTORALES SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE
ELECCIONES

LEY APLICABLE

ARTICULO

COLOR
PAPEL

IMPRESIÓN

TAMAÑO
APROXIMADO

GRAMAJE

172.2

BLANCO

- Una sola cara.
- Tinta negra.
- Tipos de ltra
idénticos para
cada candidato.

105 x 148 mm
105 X 223 mm
105 x 297 mm

70 g/m2

SEPIA

- Una sola cara.
- Tinta negra.
- Tipos de ltra
idénticos para
cada candidato.

105 x 297 mm

70 g/m2

CONGRESODIPUTADOS

- Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral
General.
- Real Decreto 605/1999, de
16 de abril, de regulación
complementaria
de
los
procesos electorales.

SENADOSENADORES

- Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral
General.
- Real Decreto 605/1999, de
16 de abril, de regulación
complementaria
de
los
procesos electorales.

PARLAMENTO
EUROPEO

- Real Decreto 605/1999, de 16
de
abril,
de
regulación
complementaria
de
los
procesos electorales.

Anexo 3

BLANCO
(Alternativa:
Azul claro)

- Una sola cara.
- Tinta negra.
- Tipos de ltra
idénticos para
cada candidato.

105 x 320 mm
(modificable en
función de
cantidad de
candidatos)

70 g/m2

MUNICIPALES
(municipios > 250
habitantes)

- Real Decreto 605/1999, de 16
de
abril,
de
regulación
complementaria
de
los
procesos electorales.

Anexo 3

BLANCO
(Alternativa:
Gris)

- Una sola cara.
- Tinta negra.
- Tipos de ltra
idénticos para
cada candidato.

105 x 297 mm

70 g/m2
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ANEXO II – CONTINUACION
ELECCIONES

CONTENIDO CANDIDATURAS

CONTENIDO GENERAL

OTRAS CARACTERISTICAS

CONGRESODIPUTADOS

- Una papeleta diferente por candidatura.
- Denominación, símbolo y sigla de la
entidad que representa a los candidatos y
lista de candidatos y suplentes.

- Identificación completa del proceso.
- Año de celebración.
- Contenido bilingüe en CCAA que
reconozcan lengua cooficial.

- Impresión por una sola cara.
- Sobres de votación en mismo color
que papeletas y elaborados por la
Administración del Estado.
- Las mesas electorales reciben las
papeletas de Delegación /
Subdelegación del Gobierno.

SENADOSENADORES

Modelo para <=5 candidaturas:
- Denominación, símbolo y sigla de la
entidad que representa a los candidatos.
- Nombre de candidato/s y suplente/s por
candidatura. Orden alfabético según primer
apellido.
- Candidaturas ordenadas por sorteo y de
arriba abajo.
- Espacio equivalente a 4 candidatos por
candidatura.

- Identificación completa del proceso.
- Año de celebración.
- Contenido bilingüe en CCAA que
reconozcan lengua cooficial.

- Impresión por una sola cara.
- Sobres de votación en mismo color
que papeletas y elaborados por la
Administración del Estado.
- Las mesas electorales reciben las
papeletas de Delegación /
Subdelegación del Gobierno.

Modelo para <=5 candidaturas:
- Un cuerpo para cada 5 candidaturas o
fracción.
- Candidaturas ordenadas por sorteo de
izquierda a derecha y de arriba abajo.
- Resto idem a modelo para <= 5
candidaturas.

PARLAMENTO
EUROPEO

Idem a Congreso Diputados

- Identificación completa del proceso.
- Año de celebración.
- Contenido bilingüe en CCAA que
reconozcan lengua cooficial.

- Impresión por una sola cara.
- Sobres de votación en mismo color
que papeletas y elaborados por la
Administración del Estado.
- Las mesas electorales reciben las
papeletas de Delegación /
Subdelegación del Gobierno.

MUNICIPALES
(municipios > 250
habitantes)

- Municipio.
- Denominación, símbolo y sigla de la
entidad que representa a los candidatos.
- Relación de candidatos.

- Identificación completa del proceso.
- Año de celebración.
- Contenido bilingüe en CCAA que
reconozcan lengua cooficial.

- Impresión por una sola cara.
- Sobres de votación en mismo color
que papeletas y elaborados por la
Administración del Estado.
- Las mesas electorales reciben las
papeletas de las corporaciones
locales.
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ANEXO III
DISPENSADOR MANUAL DE PAPELETAS

Vista general del dispensador de papeletas modular

Módulo individual del dispensador de papeletas visto desde diferentes ángulos
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ANEXO IV
EQUIPO DE VISION ARTIFICIAL

Diferentes vistas del equipo de visión artificial:
Terminal móvil programable con cámara adaptada a un sistema de lentes.
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ANEXO V
FACTORES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO
1.
-

Factores de accesibilidad y adecuación de la interfaz
Diversos idiomas: Se han de poder seleccionar los idiomas oficiales de las diferentes comunidades
donde se realice el sufragio, tanto de la posible interfaz acústica como de los mensajes escritos.
Adecuación a invidentes o personas con deficiencia visual temporal o permanente.
o Depósito de papeletas: Disponer el depósito o dispensador de papeletas de manera que
permita acceder a ellas fácilmente y sin ayuda.
o Interfaz acústica: Los sistemas parlantes son el medio de comunicación más universal para
cualquier usuario y es totalmente apto para invidentes, los mensajes a dictar serán claros y
simples, y se prevé que puedan ser supervisados por los representantes de los partidos. El
único contenido a reproducir consistirá en el dictado del texto que aparece en las papeletas
y de unas opciones de ayuda del sistema. Se utilizará un tipo de auricular y nivel de
volumen que no permita la escucha ajena a más de 40cm de distancia.
o Interfaz táctil: En caso de usar un teclado, la disposición de las teclas deberá ser fácilmente
identificable mediante la asistencia de la interfaz acústica. En caso de usar una superficie
sensible, se podrá tantear esta para localizar las opciones. Se dispondrá de teclas
totalmente diferenciadas para poder validar la opción elegida y complementadas en todo
momento por la interfaz acústica.
o Interfaz visual: Se podrá activar a voluntad una pequeña pantalla retroiluminada donde
aparecerán las opciones a elegir con un tamaño de letra seleccionable, apto para visibilidad
reducida.
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Adecuación a minusvalidos físicos.
Aunque no se encuentra dentro del alcance del proyecto inicial, en el caso de que el proyecto
también tenga en un futuro que cubrir el colectivo de minusválidos con movilidad limitada a un solo
dedo o equivalente, se considerará:
o Misma interfaz que el colectivo de invidentes: La interfaz propuesta para facilitar el voto a
minusválidos es en esencia la misma que para el caso de votantes invidentes, pudiendo
disponer de dos opciones diferenciadas y elegibles en el momento de iniciarse el proceso
de voto del elector.
o Teclado y selección de opciones: Las personas con movilidad muy reducida podrán
seleccionar las opciones que ofrece el sistema mediante un teclado que se colocará en su
radio de acción y que quedará totalmente cubierto por una barrera visual, por tanto no será
necesario que entre la silla de ruedas en la cabina, gracias a su sencillez y a la posibilidad
de tanteo, tampoco será necesario que este teclado sea observado por el propio votante.
o Selección automática de las papeletas: Dado el tamaño, alto coste, posibilidad de error,
limitaciones de ampliación y complejidad de un sistema de selección mecánica automática
de papeletas, se desestima esta posibilidad.
o Impresión de papeletas: Los partidos políticos tienen posibilidad de imprimir papeletas
válidas para sus votantes, respetando factores tales como el tamaño, tipo y gramaje del
papel así como la consistencia de la impresión. Dada la difusión actual del uso de
impresoras de alta calidad, es fácil y barato imprimir una papeleta electoral que cumpla
con los requisitos de la legislación vigente, por lo que consideramos como factible una
solución que pase por la impresión en el colegio electoral de papeletas a demanda del
votante según la opción de voto elegida.
o Ensobrado: El ensobrado se debe de poder realizar sin que quede al descubierto la opción
elegida y sin que posteriormente pueda ser sustituido el sobre por otro. Puede llevarse a
cabo por parte de una persona designada por el votante o por un miembro de la mesa
electoral mediante un sistema de ocultación de la papeleta situado a la salida de la
impresión (caja de cartón, cortinillas o similar) que permita el ensobrado sin posibilidad de
identificar la opción escogida por el votante.
o Situación del equipo: Dadas las reducidas dimensiones de la cabina actual, el sistema se
situará sobre una mesa de altura adecuada para silla de ruedas, suministrada por el colegio
electoral.
o Interfaz acústica: Aunque una pantalla es adecuada para minusválidos físicos, tiene el
inconveniente de que tenemos que garantizar que otras personas no verán dicha pantalla
por ello la interfaz acústica será la empleada por defecto y será la misma que para los
invidentes.
o En el caso excepcional de sordera y minusvalía física, el sistema incluiría una pantalla de
pequeño tamaño retroiluminada, que puede ser activada a voluntad con un visor de ángulo
reducido.
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Adecuación a personas con dificultades de lectura.
El uso de la interfaz acústica permitirá el voto de personas con dificultades de lectura, así como el
de personas con invidencia temporal por accidente o enfermedad. No será necesaria una adaptación
del sistema para permitir el voto de dicho colectivo.

2. Factores de facilidad de uso, universalidad y posibilidad de reutilización
-

Simple dictado: En el caso de un sistema para invidentes sin movilidad reducida, no es necesario
recorrer sistemas de menús y basta con un sistema que dicte cual es la papeleta elegida que se
tiene en la mano y que asista en la localización de las casillas de la papeleta del Senado u otras
elecciones abiertas.

-

Sistema de opciones dictadas: No todos los votantes están habituados a recorrer menús por
dictado, por lo que se reducirán estos a los mínimos necesarios para seleccionar la opción elegida.

-

Interfaz universal: Un teléfono es la interfaz más extendida, económica, conocida por todos y más
adaptada a invidentes y minusválidos físicos.
- Existe la posibilidad de adaptar el sistema de dictado propuesto en el presente proyecto para los
procesos electorales, a otras aplicaciones de asistencia a invidentes tales como la introducción de
datos en formularios oficiales, identificación de productos, encuestas, etc.

-

Es posible extender la utilización de este sistema a otras entidades no oficiales, pudiendo
consolidarse como una interfaz que preste múltiples servicios y posibilite la interpretación de
información de transmisión visual por parte del invidente.

3. Factores relacionados con el servicio técnico
-

Red de asistencia: Debe quedar designada una red de servicio técnico que cubra todo el territorio y
el establecimiento de contratos de servicio reforzado durante los eventos a cubrir. Una red
nacional propia de personal cualificado que sólo se emplee durante la duración de los eventos
tendría un elevado coste que puede evitarse mediante la subcontratación.

-

Equipo estándar: Cuanto más específico sea el hardware empleado, mayores dificultades de
formación y disponibilidad de personal técnico apropiado. Se considera clave la utilización de
equipos estándar de eficacia y tecnología probada, gran fiabilidad y utilización generalizada
(móviles, PDA, o similares). El software desarrollado ha de ser lo más transportable posible entre
dispositivos. Se han de evitar en todo lo posible las soluciones ligadas a un solo fabricante, se ha
de ensayar el sistema entre diferentes equipos de fabricantes cualificados.

-

Específico del servicio: Será necesario adaptar los productos Standard a la aplicación mediante
sistemas hardware y mecánicos lo más simples y probados. Mediante software, se ha de permitir
el diagnostico del sistema por partes, para poder discriminar las incidencias. El software a
desarrollar partirá de entornos de desarrollo y librerías de probado prestigio y el código fuente de
la aplicación, de carácter confidencial, será accesible públicamente para depuración y supervisión
mediante acta Notarial.
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4. Factores relacionados con la Seguridad.
-

Substracción de los equipos
Entre eventos, los equipos permanecerán custodiados y almacenados en condiciones adecuadas para
evitar su deterioro. El contrato de mantenimiento y programación de los equipos deberá incluir
preferentemente la opción de la custodia, con el fin de minimizar factores de riesgo.
Los terminales de voto, por ser de pequeño tamaño, dispondrán de un sistema antirrobo. Cuando el
equipo se aleje de la distancia de alcance del dispositivo de seguridad, emitirá una señal sonora de
alarma. El soporte donde se situará el dispositivo cuando no se usa, quedará a la vista de los
responsables de la mesa electoral.
El equipo podrá ser localizado en su célula GSM de cobertura, si este se encuentra conectado.

-

Corte de suministro eléctrico
Frente a la eventualidad de un corte de suministro eléctrico, el sistema ha de disponer de autonomía
suficiente para cubrir un evento de 12 horas de principio a fin de la apertura del colegio.

-

Lugares sin cobertura
No es necesaria la cobertura GSM para el funcionamiento normal del equipo, solo será necesaria
durante la Telecarga, en cualquier caso el equipo puede suministrarse al colegio electoral con el
software cargado si se prevén dificultades en la telecarga con el equipo situado en el colegio
electoral en cuestión.

-

Equipos de reserva
Se distribuirán equipos de reserva en determinados colegios electorales, cubriendo todo el territorio,
con un tiempo máximo de reposición de 30 minutos frente a una eventualidad en el área afectada. Se
establecerá un contrato con un operador de mensajería para cubrir el evento. En dicho contrato se
especificarán los tiempos máximos de reposición, así como los recursos mínimos dedicados a cubrir
la jornada.

-

Manipulación intencionada
El sistema de control, quedará sellado informáticamente durante el tiempo asignado a todo el
evento, a partir del momento en que haya sido supervisado por los representantes habituales en este
instante el equipo enviará un mensaje de inicio al servidor central. Se dispondrá un sello físico fijo
que solo podrá ser repuesto por personal encargado de la custodia. En caso de extracción de la
batería o de la tarjeta SIM, el sistema no re-iniciará su funcionamiento normal durante este evento y
deberá ser repuesto por otra unidad de reserva que será supervisada de nuevo.
Durante el periodo de sellado informático, las entradas y salidas al sistema quedarán limitadas a las
opciones normales de los usuarios, incluido el sistema de radio y las conexiones eléctricas de
comunicación.
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Errores humanos
Los dos tipos de usuarios del sistema, supervisor y votante, interactuarán con el equipo con el
mínimo de alternativas posibles, las necesarias para cubrir el voto asistido de forma segura, con ello
se reducirán al mínimo las posibilidades de error.
En caso de rotura parcial o total del equipo que imposibilite su uso, se recurrirá al equipo de reserva.

-

Sistema de pares de claves
La tele-carga del sistema se podrá realizar únicamente disponiendo de la clave privada, los equipos
dispondrán del reverso de la clave en el interior de la SIM y solo aceptarán descargas firmadas
apropiadamente.
La clave privada no circulará de ningún modo, será gestionada y generada por la administración que
será también la encargada de firmar digitalmente el aplicativo especifico para el evento, aplicativo
ofrecido por el suministrador de software, en código abierto. El aplicativo y no la clave, podrá ser
solicitado por los partidos políticos para su supervisión, disponiendo de un equipo de evaluación.
La grabación de claves públicas se realizará a petición de la administración, en las tarjetas SIM, que
serán grabadas y distribuidas de forma segura. Se estudiará disponer tarjetas SIM inteligentes.

-

Blindaje contra incursiones
La longitud de las claves usadas será la suficiente como para que el tiempo estimado necesario para
obtenerlas por tanteo, sea muy superior al periodo establecido de renovación de claves. Una vez
realizada una tele-carga completa, el equipo enviará una respuesta al servidor central que registrará
los terminales operativos (registro de telecargas), opcionalmente en este momento, el terminal
quedará bloqueado frente a tele-cargas hasta pasadas las elecciones. Opcionalmente, se podrá
controlar la localización y puesta en marcha de los equipos mediante el sistema celular de radio
GSM.

-

Supervisión electoral
Para verificar la operativa y neutralidad del sistema se proponen cinco niveles de supervisión de su
funcionamiento:
o
o
o
o
o
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5. Garantía de voto secreto
-

Papeletas iguales: El hecho de utilizarse las mismas papeletas que para el proceso habitual, hace
que no pueda distinguirs la papeleta usada por un invidente o minusválido del resto de papeletas.

-

Sonido cerrado: En caso de usar un sistema de dictado de instrucciones, la opción elegida no ha de
ser audible por otras personas dentro del radio que un invidente puede mantener bajo control. Se
dispondrá la posibilidad del uso de auriculares.

-

Múltiples lecturas: La opción elegida por el invidente en el caso de un sistema de simple dictado
no es identificable, ya que el invidente tiene la posibilidad de leer múltiples papeletas y opciones y
elegir una cualquiera de ellas, que no tiene porque ser la última.

-

Código abierto para supervisión: Cuando se ofrece el código fuente para supervisión, se podrá
verificar que no se realiza ningún registro ni transmisión de las opciones elegidas.

-

Falta de asociación votante/voto: No se solicitará identificación en el sistema informático, por lo
que no se podrá asociar la opción votada con el votante.

6. Facilidad de Despliegue y cobertura de eventos.
Los cambios necesarios para personalizar la aplicación informática a un evento concreto, tienen que
ser lo más simples posibles y está previsto que no sean necesarios conocimientos de programación
para hacerlo. Si fuese necesario, y bajo pedido, se elaborarán programas guía de fácil uso para
asistir en la generación de los ficheros de datos.
En el caso de precisar personal técnico dedicado a puntos de votación, desplegados por el territorio,
se diseñará el sistema para que no sean necesarios conocimientos específicos. En todo caso el
sistema será auto-explicativo y una formación simple será suficiente para resolver pequeños
problemas o diagnosticar el funcionamiento.
Bajo pedido, el personal dedicado al punto de control central, recibirá una formación específica y
adecuada al evento.
-

Despliegue y puesta a punto de equipos
El tamaño y peso de los equipos será lo más reducido posible y la instalación y puesta en servicio de
las unidades no precisará más de unos pocos minutos de dedicación
Se conectará el equipo al suministro eléctrico un mínimo de 72h antes, con ello la carga de batería
será suficiente para cubrir todo el evento y para tener un margen de tiempo para la tele-carga. La
tecnología empleada en la construcción de la batería será la adecuada para permitir largos periodos
de desconexión, sin que ello afecte significativamente a la vida útil del equipo.
Durante la carga de baterías, se transmitirá mediante la red de telefonía móvil la aplicación
específica del evento. Se utilizarán pares de claves para asegurar la integridad de la información
enviada.

-

Manual para invidentes en la web
Bajo pedido, esta contemplado que los invidentes y minusválidos dispongan de un manual adaptado
impreso y on-line para conocer el funcionamiento y las garantías del sistema.
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7. Dependencias tecnológicas
-

-

-

Obsolescencia: Aunque efectivamente la tecnología empleada, en su vida útil, quedará obsoleta
dentro del mercado de la electrónica, desde el punto de vista práctico no se traducirá en ningún
empeoramiento del servicio ni del suministro de repuestos. Se establecerán contratos con los
suministradores del hardware que garanticen el servicio y en el caso de que un equipo quede
obsoleto se podrá sustituir técnicamente bajo pedido, por uno equivalente según los criterios del
fabricante.
Propiedad del software: Aunque los derechos de autor son de quien escribe el software, la
administración dispondrá, a partir del momento de la finalización del proyecto, de una copia del
código fuente registrada ante notario y considerada confidencial. Se podrá acceder a dicha
información a efectos de verificar la neutralidad de la aplicación, pero los derechos de explotación
del software pertenecerán a la empresa que ha ejecutado el proyecto, JKTecnic.
Patentes del hardware: Pertenecerán a la empresa que ha ejecutado el proyecto, JKTecnic. Los
esquemas específicos estarán disponibles en una Notaria y su disposición convenientemente
notificada.
Evolución del sistema: Los dispositivos instalados serán lo suficientemente avanzados para poder
llegar a formar parte, en su vida útil, de un posible sistema de voto electrónico, más complejo que
el considerado en este estudio.

Superficie táctil con voz para Senado
Se ha contemplado la ampliación del sistema, bajo pedido, para cubrir totalmente el voto del senado,
basándose igualmente en el teléfono móvil.
Se puede posicionar un cursor sobre la papeleta basándose en el procesamiento de la imagen captada
por el teléfono y dictando instrucciones de desplazamiento. Valoramos que este sistema puede
funcionar para un porcentaje elevado de la población. Dependiendo de los resultados de la prueba
piloto, tenemos una alternativa totalmente viable y ventajosa que consiste en:
Disponer de una superficie táctil, conectada al móvil / dictafono, sobre la cual se colocaría la papeleta
del senado y que quedaría cubierta por una lámina de plástico con orificios situados en las casillas a
marcar y con numeración en Braille.
El invidente podría recorrer los orificios con los dedos y escuchar la opción que corresponda, para
terminar marcando con un bolígrafo fiable.
Con este sistema quedaría resuelto totalmente el difícil proceso de posicionamiento y gracias al
dictado del móvil no daría lugar a dudas la opción marcada.
Este sistema se complementaría con el identificador de Imágenes que asistiría en la colocación de la
papeleta en el alojamiento y con un dispensador unitario ampliado y con Braille, para las papeletas.
Se observa que no será necesario modificar las papeletas con el método propuesto.
Modificación de la Ley
El proyecto contempla la realización de una prueba piloto para verificar adecuación con la Ley. El
voto asistido, por tratarse de un problema que implica soluciones complejas, delicadas desde el punto
de vista legal y sujetas a valoraciones de un colectivo muy diverso, precisa la realización de pruebas
de campo que cubran una representación suficiente de votantes. Estas pruebas han de aproximarse lo
máximo posible a una situación real y serán el punto de partida para que los legisladores puedan
redactar una ley más efectiva.
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�
Presentació�
�
L’estudi� és� la� concrecció� de� l’encàrrec� inclòs� en� el� “Conveni� de� col�laboració� entre� la�
Universitat�de�Barcelona�i�el�Departament�de�Governació�i�Administracions�Públiques�de�
la� Generalitat� de� Catalunya� per� a� l’estudi,� l’anàlisi� i� l’assessorament� per� a� la�
implementació� de� les� noves� tecnologies� de� la� informació� i� les� comunicacions� als�
processos� electorals”,� signat� amb� data� de� 4� de� març� de� 2008� i� dirigit� pel� Dr.� Josep� Mª�
Reniu� (Universitat� de� Barcelona)� amb� la� col�laboració� del� Dr.� Jordi� Barrat� (Universitat�
d’Alacant).��
�
Entre�d’altres�accions�incloses�en�l’esmentat�conveni,�en�el�pacte�primer�es�fa�esment�de�
“l’el�laboració�d’un�estudi�comparatiu�sobre�els�diferents�sistemes�de�votació�electrònica�
aplicables� a� unes� eleccions� al� Parlament� de� Catalunya,� tot� especificant� avantatges,�
inconvenients� i� pressupost� aproximat� de� la� utilització� de� cada� sistema.� L’estudi� haurà�
d’incloure� una� valoració� detallada� (amb� especial� atenció� a� les� qüestions� tècniques,� de�
seguretat,�control�i�auditoria,�etc...)�per�a�cada�solució�tecnològica�així�com�una�proposta�
d’opció�més�adequada�a�la�societat�catalana”.��
�
La� finalitat� principal� és,� doncs,� realitzar� una� aproximació� a� les� diferents� solucions�
tecnològiques� de� vot� electrònic� disponibles� per� a� la� seva� aplicació� en� el� marc� d’unes�
eleccions� al� Parlament� de� Catalunya.� Es� tracta� així� d’avaluar�ne� els� avantatges� i� els�
inconvenients�tenint�en�compte�no�només�les�diferents�característiques�tecnològiques�de�
cada� solució� sino� molt� especialment� la� viablitat� de� la� seva� implementació� en� termes�
pràctics.��
�
Es� per� aquest� motiu� que� també� s’incorpora� una� breu� consideració� sobre� els� elements�
institucionals� i� jurídics� que� condicionarien� una� hipotètica� implementació� del� vot�
electrònic.� L’existència� d’un� informe� específic� recent� sobre� una� futura� llei� electoral� de�
Catalunya�esdevé�un�ítem�rellevant,�en�tant�que�modificaria�elements�bàsics�del�sistema�
electoral�vigent�actualment.�En�el�mateix�sentit�és�també�molt�rellevant�la�incorporació�al�
debat� dels� reptes� jurídics� més� rellevants� que� cal� tindre� present� i� garantir� en� l’ús�
d’aquestes�solucions�tecnològiques.��
�
En� darrer� lloc,� a� partir� de� les� dades� anteriors� i� desl� treballs� realitzats� sobre� les�
experiències� de� vot� electrònic� en� l’àmbit� públic� català� des� de� 1995,� s’extreuen� les�
principals� lliçons� que� ens� permeten� d’emetre� unes� recomanacions� per� a� la� futura�
implementació�del�vot�electrònic�en�unes�eleccions�al�Parlament�de�Catalunya.��
�
�
�
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�
1.�Els�sistemes�de�vot�electrònic�
�
Abans� d’entrar� en� l’anàlisi� de� les� diferents� possibilitats� d’e�vot� per� a� les� eleccions� al�
Parlament� de� Catalunya,� un� bon� punt� de� partida� és� posar� de� relleu� els� principals�
condicionants�objectius�d’aquest�procés.�En�aquest�sentit�un�dels�factors�més�rellevants�(i�
sovint�menystingut)�que�pot�condicionar�l’èxit�en�l’ús�de�l’e�vot�és�la�forma�d’expresió�del�
vot� vigent� en� el� sistema� electoral.� En� el� nostre� context� l’acte� de� la� votació� és�
extremadament�senzill:�el�votant�selecciona�una�butlleta�de�la�candidatura�del�partit�que�
desitja,� que� conté� la� llista� de� candidats� proposats,� d’entre� tantes� butlletes� com� llistes�
presentades.� Acte� seguit� la� introdueix� en� un� sobre� opac� i,� posteriorment,� en� una� urna�
transparent.� Així� el� votant� no� necessita� fer� cap� altre� procediment� més� enllà� dels�
esmentats,�ni�ha�de�fer�cap�marca�o�senyal�en�la�butlleta�si�no�és�que�desitja�anul�lar�el�
seu�vot.�D’aquesta�manera�només�ha�d’ésser�capaç�d’identificar�a�la�candidatura�del�seu�
gust.��
�
En�l’altre�extrem�hi�ha�aquells�sistemes�electorals�en�els�que�el�votant�ha�de�manipular�la�
butlleta,� bé� sigui� marcant� la� seva� elecció� amb� una� creu� o� altre� mecanisme,� bé� sigui�
emetent�un�doble� vot�(de�partit�i�de�candidat)�o�bé�sigui�establint�un�ordre�de�prelació�
dels� candidats� segons� les� seves� preferències.� Aquest� escenari� de� participació� activa� del�
votant� en� l’emissió� del� seu� vot,� fins� ara� desconegut� en� el� sistema� electoral� català,� és�
precisament� un� dels� trets� distintius� que� incorpora� la� proposta� de� llei� electoral� de�
Catalunya�elaborada�per�la�Comissió�d’Experts�el�mes�de�juny�de�2007.��
�
Tenim�així�una�variable,�la�intervenció�del�votant�en�l’emissió�del�vot,�que�implica�que�la�
realització� de� qualsevulla� operació� adicional� sobre� la� butlleta� pugui� provocar� un� cert�
rebuig,� dificultat� en� l’emissió� del� vot� o� errors� que� invalidin� el� vot� –especialment� en�
aquells�casos�de�deficient�capacitació�per�raons�d’edat�o�de�condició�socioeconòmica�del�
votant.� Tot� i� que� aquesta� situació� podria� considerar�se� com� a� motiu� suficient� per� a� la�
incorporació� de� solucions� d’e�vot,� encara� ho� són� més� els� escenaris� on� l’elector� pot�
expressar� preferències� entre� els� diferents� candidats.� Així� no� només� es� justifica� la�
introducció�de�l’e�vot�gràcies�a�la�reducció�de�la�complexitat�en�l’emissió�del�vot�sino�que�
a�més�s’hi�ha�d’afegir�la�millora�en�la�gestió�del�procés�de�recompte�i�escrutini�dels�vots�
emesos.�
�
Un�segon�element�que�pot�condicionar�la�viabilitat�i�l’èxit�en�l’ús�de�l’e�vot�és�considerar�
ne� la� seva� introducció� tot� perseguint� la� millora� del� volum� de� participació.� Tot� i� que�
assumim�que�fins�a�la�data�no�s’ha�demostrat�empíricament�l’existència�d’una�correlació�
entre�l’ús�de�sistemes�d’e�vot�i�l’augment�de�la�participació�en�termes�quantitatius,�el�cert�
és� que� les� millores� en� aquest� sentit� s’han� de� buscar� en� criteris� qualitatius.� Aquesta�
millora� cal� cercar�la� en� una� doble� direcció:� per� una� banda� com� a� mecanisme� de�
substitució� i� millora� de� l’actual� procediment� de� vot� per� correu� i,� per� l’altra,� en�
l’establiment�de�l’e�vot�com�a�canal�addicional�per�a�l’emissió�del�vot.��
�
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En� ambdós� casos� hi� ha� diferents� col�lectius� ciutadans� pels� quals� l’e�vot� esdevindria� un�
mecanisme� apropiat:� per� una� banda� els� votants� residents�absents� i� per� l’altra� aquells�
ciutadans�en�situacions�que�temporalment�els�dificulten�l’accés�als�col�legis�electorals.�En�
el� primer� cas� els� ciutadans� residents� a� l’estranger� es� veuen� abocats� a� participar� només�
emprant� el� vot� postal.� Tot� i� que� en� l’entorn� europeu� aquest� servei� pot� qüalificar�se� de�
manera� acceptable,� el� cert� és� que� a� la� resta� del� món� els� problemes� per� a� observar� els�
terminis�fan�que�sovint�aquests�ciutadans�deixin�d’exercir�el�seu�dret�a�vot.�És�així�com�es�
pot� entendre� que� en� els� dos� darrers� processos� electorals� catalans� (2003� i� 2006)� només�
prop�del�20%�dels�catalans�a�l’exterior�hagin�emès�el�seu�vot.1��
�
L’altre�col�lectiu�presenta�uns�contorns�més�difosos�tot�i�que�dèiem�que�els�caracteritza�la�
dificultat�puntual�per�a�accedir�als�col�legis�electorals.�Estem�pensant�en�ciutadans�que�es�
troben�hospitalitzats,�en�residències�de�la�tercera�edat,�de�viatge�o�també�en�situacions�
de�privació�de�llibertat�però�no�de�drets�polítics.�Assumint�que�la�tasca�de�quantificar�los�
és� evidentment� dificultosa,� això� no� hauria� d’ésser� un� obstacle� per� a� prendre’ls� en�
consideració�com�a�potencials�usuaris�de�les�solucions�d’e�vot.�A�aquests�també�s’hi�pot�
afegir� aquells� ciutadans� que,� lliurament,� desitgéssin� emetre� el� seu� vot� de� manera�
electrònica�així�com�de�manera�anticipada,�no�havent�de�recórrer�al�vot�per�correu�amb�
els� inconvenients� d’haver�se� de� desplaçar� com� a� mínim� dues� vegades� a� les� oficines� de�
Correus.�
�
�
1.1.�Tipus�de�vot�electrònic.�
�
El�vot�electrònic�(també�ens�hi�referirem�com�a�“e�vot”)�és�l’ús�de�mitjans�electrònics�per�
a�l’emissió�del�vot�en�processos�electorals,�independentment�de�la�naturalesa�d’aquests�
processos.�Tot�i�l’existència�de�diferents�solucions�tecnològiques�que�permeten�l’emissió�
del�vot�emprant�les�tecnologies�de�la�informació�i�les�comunicacions�(TIC)�certament�l’e�
vot�ha�estat�sovint�associat�essencialment�al�vot�remot�a�través�d’Internet�(VR).��
�
El�cert�però�és�que�hi�ha�tot�un�ventall�de�solucions�alternatives,�amb�diferents�graus�de�
facilitat�d’ús�així�com�de�complexitat�tecnològica�(Gràfic�1).�Així�deixant�de�banda�l’opció�
més� senzilla� en� ambdós� sentits,� el� vot� tradicional� en� paper,� ens� situariem� en� una� línia�
evolutiva�on�trobariem�aquells�sistemes�basats�en�el�Reconeixement�Òptic�de�Caràcters�
(en� endavant� ROC)� com� el� desenvolupat� a� Euskadi� per� Demotek.� La� següent� etapa�
evolutiva,� i� amb� tota� seguretat� la� més� extesa� a� nivell� internacional,� la� configuren� els�
sistemes� d’Enregistrament� Electrònic� Directe� (en� endavant� EED),� solucions� conegudes�
comunament�com�a�“Urnes�electròniques”�i�de�les�que�Indra�n’és�un�exponent�a�l’estat�
espanyol.��
�
1

� A� les� eleccions� de� 2003,�d’un� total� de� 100.417� catalans� a� l’exterior� només� 18.639� varen�votar�
(18,6%),�mentre�que�a�les�darreres�eleccions�de�2006�van�fer�ho�22.658�sobre�un�total�de�108.851�
(20,8%).� Participació,� representació,� transparència.� Informe� per� a� la� Llei� electoral� de� Catalunya.�
Barcelona,� Generalitat� de� Catalunya� �� Departament� de� Governació� i� Administracions� Públiques,�
2007.�Pàg.�68.�
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Gràfic�1.�Solucions�de�vot�electrònic�
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�
El� gran� salt� es� produeix� al� passar� del� vot� electrònic� presencial� al� vot� remot� (VR),�
mitjançant�l’ús�d’ordinadors�personals�(o�els�darrers�desenvolupaments�tecnològic�en�el�
camp�de�la�telefonia�mòbil�com�les�terminals�PDA�o�tipus�Iphone)�amb�conexió�a�Internet,�
com�és�la�solució�desenvolupada�per�la�firma�catalana�Scytl.�
�
Quadre�1.�Classificació�dels�sistemes�de�votació�segons�l’entorn.��
�
Entorn�
Controlat�
No�controlat�
Vot�remot�
Enregistrament�Electrònic�Directe�(EED)�
(VR)�
Reconeixement�òptic�de�caràcters�(ROC)�
�
Vot�tradicional��
Vot�per�correu��
(paper)�
(paper)�
Elaboració�pròpia.�

�
Hi�ha,�per�altra�banda,�un�malentès�força�generalitzat�que�s’associa�a�l’anterior�i�que�posa�
en�relació�VR�i�l’absència�de�controls�i�garanties�jurídiques�en�el�moment�de�l’emissió�del�
vot�atesa�la�manca�de�control�de�l’entorn�en�el�que�s’emet�(Quadre�1).�Es�dirà�així�que�el�
fet�que�l’e�vot�(entès�essencialment�com�a�VR)�es�porti�a�terme�en�entorns�no�controlats�
per� l’autoritat� electoral� esdevé� fàcilment� coaccionable� per� tercers� actors.� Si� bé� és� cert�
que�la�possible�coacció�és�un�dels�principals�riscos�del�VR,�aquest�tipus�d’e�vot�no�és�l’únic�
escenari�possible�i/o�desitjable.�Així�cal�diferenciar�entre�aquests�entorns�no�controlats�i�
els�entorns�controlats,�vinculats�als�col�legis�electorals�on�instal�lar�els�aparells�de�ROC�o�
les�urnes�electròniques�d’EED.�Tal�i�com�s’assenyala�més�endavant,�l’opció�per�solucions�
d’e�vot�en�entorns�controlats�permet�de�mantindre�en�gran�mesura�els�mateixos,�o�com�a�
mínim�molt�similars,�procediments�d’identificació�i�registre�del�votant.��
�
�
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1.2.�Reconeixement�Òptic�de�Caràcters�(ROC).�
�
Tot�i�que�els�sistemes�ROC�presenten�certes�dificultats�conceptuals�en�la�seva�qüalificació�
com�a�mecanismes�d’e�vot,�el�cert�és�que�la�presència�significativa�d’elements�tecnològics�
i� la� possibilitat� de� transmissió� de� les� dades� de� l’escrutini� justifiquen� la� seva� presa� en�
consideració.��
�
En�termes�generals�els�sistemes�ROC�es�basen�en�la�lectura�
òptica� o� escaneig� de� caràcters,� essent� possible� doncs� llegir�
marques� realitzades� pel� votant� en� una� butlleta� de� paper� o�
distingir�entre�diferents�tipus�de�butlletes.��
�
Tot� i� que� hi� ha� diferents� fabricants� a� nivell� mundial,� amb�
una� especial� presència� als� Estats� Units,� a� l’entorn� espanyol� en� destaquen� dues� firmes:�
Demotek�i�Indra.���
�
Demotek�és�una�iniciativa�basca�en�la�que�conflueixen�diversos�actors�tant�institucionals�–
Direcció� de� Processos� Electorals� i� Documentació� del� Govern� Basc—� com� empresarials�
amb�la�incorporació�de�les�següents�firmes:�Ibermatica,�Ikusi,�Hunolt�y�Euskaltel.�També�
hi�participen�tant�els�centres�tecnològics�–Ikerlan�i�Robotiker—�com�la�Universitat�del�País�
Basc.�
�
La� clau� definitòria� de� la� solució� dissenyada� per� Demotek� és� el�
fet� que� des� del� principi� l’objectiu� ha� estat� posar� l’èmfasi� en� la�
combinació� d’aquestes� tecnologies� amb� el� respecte� a� la� forma�
actual� de� votació.� En� aquest� sentit,� la� solució� de� Demotek� es�
fonamenta�en�l’establiment�d’un�mecanisme�de�lectura�de�cada�
butlleta�sobre�una�urna�convencional�de�metacrilat.��
�
El�sistema�es�fonamenta�en�un�microprocessador�que�governa�les�operacions�de�lectura�i�
còmput,� i� activa� un� obturador� que� permet� l’ingrés� de� la� butlleta� a� l’urna� si� aquesta� és�
reconeguda� com� a� vàlida� per� a� la� convocatòria� i� circunscripció� de� la� mesa� electoral.�
L’urna�de�Demotek�disposa�també�de�recursos�per�a�la�transmissió�de�les�dades�i�resultats�
si� és� necessari� i� pot� fer�ho� a� través� de� xarxes� wi�fi� o� mitjançant� xarxes� públiques� de�
telefonia�fixa.�
�
L’altre� element� distintiu� de� la� solució� de� Demotek� és� que� la�
butlleta� electoral� és� molt� similar� a� les� butlletes� convencionals�
emprades� actualment.� La� diferència� es� troba� en� que� incorporen�
una� franja� amb� impressió� de� caràcters� validables� amb� llum�
ultraviolada� per� tal� que� el� lector� de� l’urna� pugui� validar� i�
identificar�el�vot.�
�
D’aquesta� manera� el� procés� de� votació� es� desenvolupa� d’una� forma� molt� similar� a�
l’actual:�el�votant�escull�la�butlleta�corresponent�a�la�candidatura�desitjada�i�comproba�la�
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seva� congruència� amb� un� lector� de� llum� ultraviolada,� car� a� les� butlletes� no� s’indica�
externament� l’orientació� del� vot� a� simple� vista� per� tal� de� garantir� que� aquest� sigui�
completament� secret.� Acte� seguit� el� votant� s’identifica� a� la� mesa,� lliura� la� butlleta� al�
president� i� aquest� l’introdueix� a� l’urna,� que� automàticament� llegeix� i� enmagatzema� el�
vot.�
�
Els� elements� que� es� destaquen� en� l’ús� d’aquest� sistema� respecte� del� procés� tradicional�
són:��
•�Es�coneixen�els�resultats�gairebé�de�forma�immediata�per�a�cada�urna.�
•� Es� procedeix� a� una� validació� de� la� butlleta� en� el� moment� de� votar,� de� manera� que�
s’eviten�els�vots�nuls.�
•� I� molt� especialment� el� fet� que� és� un� sistema� que� no� suposa� un� canvi� significatiu� pel�
votant,�garantint�una�alta�similitud�funcional�amb�el�vot�tradicional,�garantint�la�seguretat�
i�privacitat.�
�
Per�altra�banda,�en�termes�merament�polítics,�és�un�sistema�que�permet�el�manteniment�
de�la�bustiada�o�mailing�electoral�de�les�butlletes�per�part�de�les�diferents�candidatures.�
En�el�sistema�electoral�espanyol,�en�tots�els�nivells�políticoterritorials,�la�tramesa�de�les�
butlletes� de� votació� als� electors� per� part� dels� partits� és� percerbuda� com� a� una� acció�
obligada�per�tal�de�garantir�la�fidelització�del�votant.�Cal�tindre�en�compte,�també,�que�en�
cap� dels� processos� electorals� espanyols� és� obligatori� l’ús�de� la�cabina� de� votació�com� a�
garant� del� secret� de� vot.� Així� la� tramesa� de� les� butlletes� s’entén� com� a� una� via� per� a�
garantir�efectivament�el�secret�de�vot�car�el�votant�no�necessita�escollir�la�butlleta�dins�
del�col�legi�electoral�a�la�vista�d’altres�votants�o�membres�de�les�candidatures.��
�
El� sistema� Demotek� ha� estat� emprat� a� diferents� processos� electorals� vinculants,�
essencialment� en� l’entorn� basc,� on� en� destaquen� les� eleccions� a� la� presidència� de�
l’Athlétic� Club� de� Bilbao� o� les� eleccions� a� Rector� a� la� Universitat� del� País� Basc.� Els�
elements�menys�funcionals�detectats�han�estat�la�dificultat�en�la�lectura�de�la�pantalla�de�
verificació�de�l’urna�–LCD��segons�l’impacte�de�la�llum�solar�o�ambiental�així�com�l’elevat�
cost�de�l’impressió�de�les�butlletes�electorals�atesa�la�necessitat�d’emprar�tintes�especials�
pel�procés�de�reconeixement�òptic�del�lector�de�l’urna.�En�tot�cas�mereix�destacar�se�que�
el�País�Basc�es�l’únic�exemple�a�Espanya�de�l’existència�d’una�legislació�específica�per�al�
vot� electrònic� (Llei� 15/1998),� tot� i� que� l’esmentada� norma� es� basa� en� l’ús� de� tarjetes�
magnètiques.�
�
Una�altra�solució�tecnològica�de�ROC�és�la�dissenyada�per�l’empresa�espanyola�Indra,�el�
seu�model�PaperVote.�Es�tracta�també�d’una�urna�convencional�en�la�que�s’hi�ha�afegit�
un� scànner� CIS� que� realitza� la� lectura� del� vot� en� el� moment� en� el� què� s’introdueix� la�
butlleta.�Un�cop�tancada�la�mesa,�l’urna�totalitza�automàticament�els�vots�i�imprimeix�els�
resultats,� quedant� la� informació� enmagetzemada� en� memòria� de� recolzament� tipus�
Compact�Flash�o�SmartCard�així�com�en�una�memòria�interna.��
�
Com�en�el�cas�anterior,�ambdues�solucions�permeten�la�conversió�del�vot�tradicional�en�
vot�electrònic�tot�i�que�en�cap�dels�casos�es�perd�la�referència�documental�de�la�butlleta,�

Josep�Mª�RENIU�/Jordi�BARRAT�

8�

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

84

El�vot�electrònic�a�les�eleccions�al�Parlament�de�Catalunya.��

permetent�se� un� procés� tradicional� d’auditoria� en� cas� de� dubte�
sobre� la� integritat� del� recompte� realitzat� per� l’urna.� En� aquest� cas�
ens� trobem� també� davant� la� necessitat� de� confeccionar� butlletes�
que�puguin�ser�llegides�per�l’urna,�si�bé�en�aquest�cas�es�permet�la�
manipulació� de� l’elector� realitzant� una� marca� o� senyal� dels�
candidats�o�candidatures�seleccionades.�Segueix�per�tant�essent�un�
procés� de� votació� molt� similar� al� tradicional,� sense� complicacions�
addicionals� � pel� votant.� En� el� cas� del� Paper� Vote� (o� del� model�
evolucionat� Paper� Vote� Plus),� no� ens� consten� exercicis� pràctics� en�
l’entorn�espanyol�i/o�català.��
�
Finalment,� un� dels� models� més� emprats� de� sistemes� ROC� d’e�vot� és� el� fabricat� per�
l’empresa�nordamericana�Diebold.�Tal�i�com�dèiem�a�l’inici�d’aquest�epígraf,�cal�parlar�de�
sistemes� de� recompte� electrònic� més� que� no� pas� de� vot� electrònic.� Així� el� model�
AccuVote� OS� és� un� d’aquests� sistemes� de� recompte� que� escaneja� les� butlletes� per� tal�
d’oferir�un�mode�segur�i�fiable�de�comptabilitzar�els�vots�de�manera�senzilla�i�ràpida.�
�
El�votant�emet�el�seu�vot�omplenant�els�òvals�dels�candidats�o�
llistes�als�que�vol�atorgar�el�seu�vot�i�pot�procedir�directament�
a� escanejar� el� seu� vot� o� bé� dispositar�lo� en� un� sobre� per� a�
ésser�recomptat�al�final�de�la�votació.�En�qualsevol�cas�l’ús�de�
l’AccuVote�OS�es�limita�a�realitzar�la�lectura�de�les�butlletes�i�a�
transmetre�els�resultats�al�centre�de�totalització.��
�
Un�dels�elements�negatius�en�l’ús�de�les�solucions�dissenyades�per�Diebold�són�els�forats�
de�seguretat�que�vàren�detectar�se�per�part�de�l’equip�liderat�per�Avi�Rubin,�que�encara�
avui�en�dia�generen�polèmica�en�els�processos�electorals�nordamericans.��
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1.3.�Enregistrament�Electrònic�Directe�(EED).�
�
El�gran�segment�on�el�vot�electrònic�està�trobant�un�alt�nivell�de�desenvolupament�és�el�
de� les� solucions� fonamentades� en� l’Enregistrament� Electrònic� Directe� (EED)� dels� vots.�
Aquests� sistemes,� basats� en� l’adaptació� d’un� ordinador� personal� (PC)� dotat� en� la� gran�
majoria�de�casos�d’una�pantalla�tàctil,�esdevenen�una�versió�molt�similar�funcionalment�
als� caixers� automàtics� de� les� entitats� bancàries.� Conegudes� popularment� com� a� urnes�
electròniques,� els� sistemes� d’EED� han� esdevingut� el� mètode� més� popular� en� el� procés�
d’implementació� del� vot� electrònic� degut� bàsicament� a� tres� factors:� la� seva� utilització�
presencial�en�un�entorn�controlat�(el�col�legi�electoral),�la�possibilitat�d’emissió�d’un�rebut�
de�votació�verificat�pel�votant�(RVVV)�i,�en�tercer�lloc,�la�interfície�audiovisual�de�relació�
amb�el�votant.��
�
Tot�i�que�hi�ha�multiplicitat�de�solucions�d’EED,�les�principals�són�les�desenvolupades�per�
la�firma�nordamericana�Smartmatic,�l’espanyola�Indra�i�l’urna�electrònica�dissenyada�pel�
mexicà� Instituto� Electoral� y� de� Participación� Ciudadana� de� Coahuila� (IEPCC).� En� els� tres�
casos� la� base� sobre� la� que� es� configura� l’EED� és� la� mateixa:� un� ordinador� dotat� d’una�
pantalla�tàctil�que�permet�que�el�votant�seleccioni�la�candidatura�o�opcions�polítiques�i,�
posteriorment,�validi�la�seva�selecció�per�a�obtindre�un�rebut�de�votació�que�es�dipositarà�
en�una�urna�convencional�per�a�la�realització�d’una�prova�de�congrüència�en�cas�de�dubte�
sobre�el�recompte�automàtic�o�per�imperatiu�legal�(com�succeix�en�el�cas�de�les�eleccions�
veneçolanes).�
�
El�model�d’Smartmatic,�presenta�la�peculiarietat�que�l’activació�de�la�terminal�de�votació�
es�realitza�mitjançant�un�control�d’accés�remot�que�obra�en�poder�de�la�mesa�electoral�i�
que�el�seu�president�prem�una�vegada�confirmada�l’autoritat�del�votant.��

Pantalla tàctil
Control
d’accés remot

Tauler o butlleta
electrònica

Memoria
Removible



Al�finalitzar�el�procés,�que�pot�ésser�sobre�la�pantalla�tàctil�o�bé�sobre�un�tauler�electrònic�
en� el� cas� de� comptar� amb� un� elevat� nombre� de� candidatures,� la� terminal� (SAES� 3000)�
emet� un� RVVV� que� l’elector� diposita� en� una� urna� i� que� pot� ésser� emprat� com� a� suport�
físic�de�la�votació�en�cas�d’interrupció�en�el�funcionament�de�la�màquina�o�per�a�dirimir�
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qualsevulla�discrepància�sobre�els�resultats�computats�pel�terminal�de�votació.�En�el�cas�
dels� processos� electorals� a� Veneçuela,� la� legislació� electoral� estableix� percentatges� de�
terminals�que�han�d’ésser�sotmesos�a�una�prova�de�congrüència�entre�els�resultats�de�la�
màquina�i�els�rebuts�de�votació,�per�tal�de�garantir�l’absència�de�frau�en�el�procés�d’e�vot.��
�
Obviament�aquesta�és�una�exigència�que,�en�bona�pràctica,�hauria�d’ésser�temporal�atès�
que�un�dels�avantatges�de�l’ús�de�solucions�tecnològiques�de�vot�electrònic�es�troba�en�la�
reducció� en� l’ús� del� paper.� No� obstant,� el� cert� és� que� el� debat� de� fons� en� el� cas� de� les�
urnes� electròniques� als� Estats� Units� se� centra� actualment� en� l’exigència� que� aquestes�
incorporin� impressores� per� al� lliurament� d’un� RVVV,� molt� especialment� arran� dels�
problemes�detectats�en�els�EDD�de�la�firma�Diebold.��
�
Pel� que� fa� referència� als� resultats� de� la� votació,� aquests� s’enmagatzemen� en� una�
memòria� removible� tipus� Flash� així� com� també� es� poden� transmetre� per� part� de� la�
mateixa�terminal�una�vegada�tancada�la�votació�a�través�de�la�xarxa�de�telefonia�fixa�o�bé�
de�xarxes�de�connexió�segura�punt�a�punt�com�en�el�cas�veneçolà.��
�
En�el�cas�de�la�firma�espanyola�Indra,�les�seves�solucions�d’urna�electrònica�segueixen�els�
mateixos�patrons�característics�dels�sistemes�d’EED:�interfície�audiovisual�que�permet�el�
vot� autònom� a� persones� amb� discapacitat� visual,� emissió� de� RVVV� i� ús� en� entorn�
controlat.� En� aquest� cas� el� procés� d’activació� del�
terminal�és�diferent,�atès�que�Un�cop�confirmada�la�
identitat� de� la� persona� el� president� de� la� mesa� li�
lliura�una�targeta�intel�ligent�(smart�card)�amb�la�que�
podrà�activar�l’urna.��
�
Aquestes� targetes� porten� incorporat� un� sistema�
intern� de� control� que� les� invalida� un� cop� han� sigut�
utilitzades� de� tal� forma� que� s’impedeix� que� una�
mateixa�targeta�pugui�servir�per�emetre�el�vot�diverses�vegades.��
�
La�tercera�de�les�solucions�referenciades�és�l’urna�electrònica�desenvolupada�per�l’IEPCC�
de� l’estat� de� Coahuila� (Mèxic).� A� partir� d’un� disseny� propi,� aquesta� autoritat� electoral�
estatal� mexicana� ha� esdevingut� un� dels� referents� llatinoamericans� en� el�
desenvolupament� del� vot� electrònic.� Els� trets� distintius� de� l’urna� de� l’IEPCC� són�
essencialment�dos:�per�una�banda�és�un�producte�de�titularitat�pública,�atès�que�el�seu�
disseny,� fabricació� i� ensamblatge� està� realitzat� en� la� seva� totalitat� per� part� de� l’equip�
tècnic�responsable�dins�la�institució.��
�
Per�l’altra�destaca�que�el�mecanisme�d’activació�del�terminal�consisteix�en�un�lector�de�
bandes�magnètiques�i/o�codis�de�barres�de�manera�que�pot�modular�se�per�a�la�lectura�
de�carnets�identificatius�o�targetes�corporatives�com�pugin�ésser�els�carnets�universitaris�
o�les�targetes�sanitàries�del�sistema�català�de�salut.��
�
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L’urna� mexicana� manté,� per� altra� banda,� la� presència� d’una� impressora� matricial� que�
emet� el� corresponent� RVVV� en� el� qual� –com� en� els� anteriors� exemples�� no� apareix� cap�
vincle�entre�el�votant�i�l’opció�seleccionada.��
�
Un�dels�aspectes�que�cal�tindre�en�compte�és�que�l’urna�
de� l’IEPCC� ha� estat� emprada� en� més� de� cent� processos�
electorals,� des� de� la� seva� utilització� en� 42� col�legis�
electorals�durant�l’elecció�de�Gobernador�l’any�2005�fins�
a� processos� d’elecció� interna� en� partits� polítics�
mexicans,� així� com� en� experiències� vinculants� i/o�
consultives� en� Universitats,� associacions� culturals� o�
col�legis�d’educació�primària�i�secundària.��
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1.4.�Vot�Remot�(VR).�
�
En� l’extrem� del� contínum� de� solucions� de� vot� electrònic� hi� trobem� aquelles� aplicacions�
que� es� fonamenten� en� l’emissió� del� vot� independentment� de� les� variables� de� temps� i�
espai.� És� a� dir,� el� vot� remot� (VR).� Amb� la� xarxa� d’Internet� com� a� vehicle,� l’opció�
tecnològica�més�avançada�actualment�és�la�que�permet�emetre�el�vot�des�de�qualsevol�
racó�del�món�amb�conexió�a�Internet,�independentment�del�mitjà�que�s’utilitzi�(ordinador�
de�sobretaula,�ordinador�portàtil,�PDA,�Iphone,�etc...)�i�també�independentment�de�l’hora�
en�que�aquest�vot�sigui�emès.��
�
Els�avantatges�potencials�són�evidents:�permet�la�participació�de�qualsevol�ciutadà,�sigui�
on�sigui,�accedint�a�la�web�de�votació�dins�del�termini�en�què�el�procés�estigui�actiu.�En�
algunes�ocasions�hem�definit�aquesta�modalitat�de�vot�electrònic�com�a�vot�en�pijama�en�
tant�que�denotatiu�de�la�comoditat�que�confereix�aquesta�modalitat�d’e�vot.�No�obstant�
aquesta�major�disponibilitat�que�atorga�el�VR,�els�elements�potencialment�disfuncionals�
no�tarden�a�aparèixer.�Essencialment�les�crítiques�a�l’ús�del�VR�en�els�processos�electorals�
se� situen� en� una� doble� vertent:� per� una� banda� la� discussió� sobre� la� vulnerabilitat� dels�
sistemes�de�VR,�en�especial�pel�que�fa�referència�a�la�privacitat�i�a�la�seguretat�del�vot.�
L’alta�efectivitat�dels�hackers�i�crackers�per�accedir�a�webs�especialment�protegides�(amb�
el� Pentàgon� com� a� principal� exponent)� és� sovint� adduïda� com� una� de� les� potencialitats�
desestabilitzadores�dels�sistemes�de�VR.��
�
Per�altra�banda,�i�menys�apocalíptica�i�més�rellevant�en�termes�sociopolítics,�és�la�crítica�
que� es� fonamenta� en� els� perills� de� coacció� al� votant� que� porta� implícita� l’opció� per� un�
sistema�de�votació�que�es�desenvolupa�–per�definició��en�un�entorn�no�controlat�com�pot�
ésser�el�domicili,�un�hotel�o�un�cibercafè�a�les�antípodes.�S’assenyala�així�que�qualsevol�
potencial� votant� remot� pot� ésser� objecte� de� coacció� en� la� seva� selecció� en� l’entorn�
familiar� (parella,� pares,�germans...),� � laboral� (caps� de� personal,� superiors� jeràrquics...)� o�
inclús�com�a�mecanisme�de�compra�venda�de�vots.��
�
Respecte� a� la� primera� de� les� observacions,� a� data� d’avui� no� és� possible� de� garantir� la�
seguretat� plena� en� cap� de� les� solucions� de� vot� electrònic� revisades,� en� tant� que� no� és�
possible�de�garantir�la�seguretat�en�els�protocols�criptogràfics�de�xifrat�dels�vots�emesos�
ni�tampoc�en�la�transmissió�dels�còmputs�parcials�efectuats�per�cada�sistema.�En�aquest�
sentit� l’argument� pot� ésser� emprat� gratuïtament� per� a� oposar�se� a� l’implementació� del�
vot� electrònic,� però� aleshores� també� hauria� de� generalitzar�se� a� d’altres� procediments�
telemàtics� d’e�administració,� per� exemple.� En� el� cas� de� la� segona� de� les� crítiques� (la�
coacció�al�votant)�les�solucions�han�aparegut�vinculades�a�la�possibilitat�de�l’emissió�de�
múltiples�vots�per�part�d’un�mateix�votant,�en�moments�temporals�diferents.��
�
Aquesta�solució,�assajada�amb�èxit�durant�les�eleccions�locals�de�2005�i�a�legislatives�de�
2007� a� Estònia� (i� experimentada� també� durant� l’elecció� de� l’Ajuntament� Jove� 2008� de�
Sant� Andreu� de� Llavaneres)� té� una� lògica� simple:� independentment� dels� motius� que�
tingui� el� votant,� aquest�pot� emetre�tants� vots� com� desitgi�durant� el� període� de� votació�
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remota,�computant�se�només�el�darrer�d’aquests.�En�aquest�esquema�el�votant�pot�voler�
modificar�el�seu�vot,�emès�per�indicació�del�seu�superior�jeràrquic�a�la�feina�per�tal�de�no�
patir� represàlies� professionals� o� bé� motivat� per� l’evolució� de� la� campanya� electoral.�
L’element�que�trenca�amb�el�temor�de�la�coacció�al�votant�és�precisament�que�només�el�
darrer�dels�vots�emesos�serà�el�que�es�comptabilitzi�finalment�com�a�vàlid.�
�
Però�inclús�sota�aquest�esquema�podríem�trobar�indicis�de�potencial�coacció:�el�pare,�cap�
de�personal�o�company�podria�retindre�la�credencial�de�votació�juntament�amb�els�codis�
per�tal�d’emetre�el�vot�en�el�darrer�moment�disponible�amb�la�qual�cosa�seguiríem�en�un�
context� de� vulneració� del� dret� de� vot.� En� el� cas� d’Estònia� la� solució� ideada� ha� estat� la�
possibilitat�d’anul�lar�el�vot�emès�per�Internet�mitjançant�la�personació�del�votant�en�el�
col�legi�electoral�que�li�correspon�i�sol�licitant�l’anul�lació�del�seu�vot�remot�per�a�emetre�
finalment�el�vot�de�manera�tradicional�a�l’urna�convencional.�
�
En�aquest�escenari�poques�són�les�firmes�que�han�desenvolupat�sistemes�de�VR�amb�un�
grau� de� fiabilitat� acceptable� i� que� hagin� estat� aplicades� en� processos� vinculants.� En�
aquest� sentit� destaquen� les� solucions� dissenyades� per� l’autoritat� electoral� d’Estònia,� la�
firma�catalana�Scytl�i�l’empresa�espanyola�Indra,�amb�resultats�diversos.��
�
En� el� cas� de� la� solució� d’Estònia,� el� seu� fonament� tècnic� és� comú� als� altres� sistemes:�
l’establiment� d’un� protocol� criptogràfic� basat� en� un� doble� sobre� i� en� una� doble� clau�
criptogràfica�que�protegeix�l’identitat�del�votant�i�el�contingut�de�la�seva�elecció.��
�
�
�
�
Vot
E ncriptat
�
E -votants
�
S ignatura E lectrònica
�
�
�
E -vots
Res ultats
�
�
Clau P ública
�
Clau P rivada
�
�
�
Aquest�mateix�esquema�és�l’emprat�per�Scytl�en�el�seu�sistema�de�VR�anomenat�Pnyx�i�
que� ha� emprat� a� la� prova� pilot� de� les� eleccions� catalanes� de� 2003,� els� processos� de�
participació� ciutadana� del� programa� MadridParticipa,� al� cantó� suís� de� Neuchâtel� o� en�
l’emissió�del�vot�dels�ciutadans�filipins�residents�al�continent.��
�
La� diferència� entre� el� sistema� estoni� i� el� de� la� firma� catalana� es� situa� –especificacions�
tècniques� a� banda�� en� el� procediment� d’autenticació� del� votant.� En� el� cas� de� la� solució�
d’Estònia� el� votant� utilitza� el� seu� document� d’identitat,� idèntic� al� model� de� DNIe� que�
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actualment� implanta� el� Ministerio� del� Interior� del� govern� espanyol.� Així� el� votant�
necessita�un�ordinador�que�disposi�d’un�aparell�lector�d’smart�cards�i�el�software�de�base�
per�a�operar�amb�el�DNIe.��
�
En�el�cas�de�Scytl�l’autenticació�del�votant�pot�realitzar�se�mitjançant�els�mecanismes�de�
signatura� electrònica� reconeguda� així� com� també� a� través� de� la� generació� dels� codis�
d’accés�individualitzats�per�a�cada�procés�electoral,�com�fou�el�cas�de�la�renovació�de�la�
Junta�Directiva�del�Col�legi�d’Enginyers�Tècnics�Industrials�de�Barcelona�(CETIB),�on�cada�
col�legiat�que�volia�emetre�el�seu�vot�de�manera�remota�havia�d’introduïr�el�seu�número�
de�col�legiat�com�a�usuari�o�login�i,�posteriorment,�el�sistema�de�votació�li�sol�licitava�una�
contrasenya�aleatòria�de�la�graella�individualitzada�que�havia�rebut�per�part�de�l’autoritat�
electoral.� Finalment� validava� la� seva� elecció� amb� un� tercer� component,� la� clau� de� vot,�
que�figurava�també�en�la�credencial�tramesa�a�cada�votant.�
�

�
En� el� cas� d’Indra,� la� seva� solució� de� VR� es� va� emprar� durant� la� prova� pilot� vinculada� al�
referèndum� sobre� el� Tractat� de� la� Unió� Europea,� configurada� d’igual� forma� que� en� els�
processos�d’elecció�del�Consell�Assessor�de�la�Guàrdia�Civil�que�hem�analitzat�en�el�llibre�
col�lectiu�de�la�Fundació�Jaume�Bofill.�El�procés�de�participació�estava�obert�a�tot�aquell�
que�estigués�censat�en�alguns�dels�municipis�seleccionats�i�que�tingués�dret�a�participar�
hi.� Calia� apropar�se� a� l’oficina� habilitada� per� cada� Ajuntament� per� tal� d’acreditar� la�
identitat�i�recollir�les�credencials�necessàries�per�a�votar.��
�
Si�es�volia�fer�des�de�la�mateixa�oficina,�se�li�lliurava�
al�votant�una�targeta�on�ja�figurava�el�seu�certificat�
digital� després� d’haver�lo� configurat� i� descarregat�
des� de� l’ordinador� d’identificació� i� registre.� Si� es�
volia,� per� contra,� votar� des� d’un� altre� lloc,� l’oficina�
lliurava� un� sobre� cec� on� es� trobaven� les�
contrassenyes� necessàries� per� a� descarregar� el�
certificat�des�d’un�ordinador�extern.�
�
�
�
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Un�cop�superat�aquest�tràmit,�el�ciutadà�havia�d’ensenyar�les�seves�credencials,�és�a�dir,�
el� seu� certificat� a� la� sala� de� votació� mitjançant� la� introducció� de� la� tarja� a� l’aparell�
habilitat� a� les� oficines� municipals�o� mitjançant� les� pantalles� succesives� de� la� web.� En� el�
primer�cas,�calia�introduir�a�més�a�més�el�número�del�DNI.��
�
El�més�rellevant�de�l’experiència�d’Indra�foren�els�forats�de�seguretat�que�els�membres�de�
la� secció� tècnica� del� Observatorio� de� Voto� Electrónico� varen� detectar� i� que� es� varen�
reflectir�en�un�informe�coordinat�per�Luis�Panizo.��
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�
2.�El�context�electoral�català.�
�
Tot�i�que�els�elements�jurídics�–que�s’analitzen�posteriorment��com�de�voluntat�política�
són�prou�significatius�com�per�a�condicionar�l’adopció�del�vot�electrònic,�la�base�tècnica��
sobre� la� que� s’ha� d’implementar� qualsevulla� solució� d’e�vot� és� el� sistema� electoral�
existent.�En�aquest�sentit,�pel�que�fa�al�cas�català�hem�de�contemplar�un�doble�escenari:�
el� desplegament� del� vot� electrònic� en� l’actual� context� vinculat� a� l’absència� d’una� llei�
electoral�pròpia�(article�56,�Estatut�d’Autonomia�de�Catalunya,�2006)�i,�per�altra�banda,�
l’hipotètic�sistema�electoral�proposat�per�la�Comissió�d’Experts�l’any�2007.��
�
La� diferenciació� no� és� gratuïta,� atès� que� ambdós� sistemes� suposen� condicionants�
diferents� en� l’elecció� de� les� solucions� d’e�vot� a� emprar.� Essencialment� la� diferent�
configuració� de� les� candidatures� i� molt� especialment� de� la� forma� d’expressió� del� vot�
esdevenen�criteris�que�hauran�d’informar�la�decisió�final�en�el�procés�d’aplicació�del�vot�
electrònic.��
�
No�obstant�hi�ha�elements�que�es�mantenen�constants�o�que,�com�a�mínim,�no�suposen�
cap� argument� especialment� rellevant� en� una� o� altra� direcció.� Així� el� criteri� que� hem�
vingut� defensant� en� els� darrers� anys� és� el� que� aposta� per� a� una� introducció� gradual,�
diferenciada�i�complementària�de�l’e�vot.�Gradual�en�tant�que�no�prenem�en�consideració�
un�procés�de�migració�cap�als�sistemes�de�vot�electrònic�com�en�el�cas�Veneçolà,�sino�que�
creiem� que� l’èxit� de� la� seva� implementació� estarà� íntimament� vinculat� al� procés� de�
reducció�de�reticències�entre�la�ciutadania.�En�segon�lloc�cal�que�aquesta�introducció�de�
les� solucions� d’e�vot� sigui� diferenciada,� assumint� que� no� només� s’han� de� focalitzar� els�
esforços� en� una� determinada� solució� tecnològica,� és� a� dir,� el� VR� esdevé� el� millor�
mecanisme� per� a� aquells� electors� residents� a� l’exterior,� mentre� que� els� EED� poder�
encaixar� fàcilment� entre� els� ciutadans� que� voten� al� principat.� Defensem� finalment� el�
desplegament� complementari� del� vot� electrònic,� assumint� que� la� millora� del� procés�
electoral� –i� molt� especialment� el� que� fa� referència� a� la� promoció� de� la� participació�
electoral�� passa� per� l’establiment� de� canals� addicionals� de� participació,� entre� d’altres�
mesures.��
�
Així� l’actual� configuració� del� sistema� electoral� català� resposa,� a� excepció� feta� del�
prorrateig,�sobre�el�disseny�que�estableix�la�Ley�Orgánica�del�Régimen�Electoral�General�
(LOREG).�A�efectes�de�l’introducció�del�vot�electrònic�l’element�essencial�que�condiciona�
la�tria�de�l’opció�tecnològica�és�l’emissió�del�vot�mitjançant�una�llista�de�partit,�tancada�i�
bloquejada.�L’absència�de�qualsevol�procés�de�manipulació�de�la�butlleta�de�votació�per�
part� de� l’elector,� que� només� ha� de� seleccionar� la� candidatura� de� la� seva� preferència,�
permet� que� pràcticament� qualsevulla� de� les� solucions� tecnològiques� presentades�
anteriorment�siguin�viables�en�el�cas�català.��
�
En�el�cas�dels�sistemes�de�ROC,�tot�i�l’escassa�rellevància�pràctica�del�seu�ús�en�un�entorn�
com� el� que� considerem,� la� seva� adopció� no� suposaria� excessius� problemes� d’índole�
pràctica.� En� aquest� sentit� una� de� les� poques� modificacions� seria� la� realització� d’algún�
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tipus� de� petites� modificacions� en� l’impressió� de� les� butlletes� per� tal� d’incorporar�
elements�gràfics�singulars�que�permetéssin�la�diferenciació�de�cada�candidatura�per�part�
dels�lectors�de�les�terminals.�
�
Pel�que�fa�referència�a�l’implementació�d’urnes�electròniques�o�EED�o�de�solucions�de�VR,�
el�seu�potencial�en�aquest�context�seria�més�significatiu.�Una�de�les�raons�claus�s’esdevé�
al�prendre�en�consideració�el�caràcter�visual�d’aquests�sistemes,�que�permeten�una�millor�
gestió�de�la�presentació�de�les�diferents�candidatures�electorals.��
�
Si� prenem� com� a� exemple� les� darreres�
eleccions� catalanes� de� l’any� 2006,� trobem� 20�
candidatures� proclamades� a� la� circunscripció�
de�Barcelona�(amb�un�mínim�de�85�candidats),�
19� a� les� de� Girona� (17� candidats)� i� Tarragona�
(18�candidats)�i�17�a�la�de�Lleida�(15�candidats).�
L’ús� de� les� pantalles� (tàctils� o� no)� permet� de�
presentar� les� candidatures� en� un� mateix�
context,� tal� i� com� mostra� l’imatge� d’una�
pantalla� de� votació� realitzada� amb� l’urna�
electrònica�de�l’IEPCC�mexicà.��
�
En� aquest� cas� el� votant� disposaria� inicialment� de� la� percepció� visual� de� les� quinze�
candidatures� que� participen� en� l’elecció� per� a,� un� cop� seleccionada� l’opció� desitjada,�
visualitzar�la�llista�de�candidats�i�validar�posteriorment�la�seva�elecció�(imatge�inferior,�de�
la�prova�pilot�de�VR�per�part�de�Scytl�durant�les�eleccions�catalanes�de�2003).��

�
Tot� i� que� hi� ha� elements� de� debat� rellevants,� com� el� criteri� en� l’ordenació� de� la�
presentació� en� pantalla� de� les� candidatures� –tal� i� com� succeix� per� altra� banda� en� la�
confecció�de�la�butlleta�de�votació�al�Senat�espanyol��o�l’excessiu�protagonisme�atorgat�
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als�partits�polítics�en�detriment�dels�candidats,�el�cert�és�que�aquest�procediment�permet�
de�garantir�una�presentació�equitativa�de�les�diferents�candidatures�a�banda�de�reduïr�el�
volum� de� butlletes� físiques� en� paper� exigides� per� a� cada� candidatura� en� cada� mesa�
electoral.��
�
L’altre� gran� escenari� és� el� dissenyat� en� l’esmentat� Informe� de� la� Comissió� d’Experts� de�
lliurat� l’any� 2007� al� Parlament� de� Catalunya.� En� aquest� Informe,� a� banda� d’una�
reorganització� de� les� circunscripcions� i� l’establiment� d’un� nou� prorrateig,� s’incloïa� una�
modificació� molt� significativa� de� la� forma� d’emissió� del� vot.� La� proposta� contempla� la�
substitució� de� les� llistes� tancades� i� bloquejades� per� un� sistema� de� vot� de� llista� amb�
expressió� de� preferències� o,� si� es� prefereix,� un� vot� de� llista� tancada� i� no� bloquejada.�
L’objectiu� que� persegueix� aquesta� modificació� és� atorgar� un� major� nivell� de� decisió� al�
votant,�en�tant�que�podrà�–si�no�opta�per�a�acceptar�l’ordre�pre�existent�dels�candidats��
expressar�diferents�vots�de�preferència�dins�de�la�llista�proposada�pel�partit�polític�de�la�
seva� elecció.� Per� altra� banda,� la� reducció� en� el� nombre� de� candidats� també� permetria�
incorporar� (especialment� rellevant� en� el� cas� de� l’ús� d’urnes� electròniques� o� de� VR)�
elements�gràfics�com�una�fotografia�dels�candidats�per�a�reforçar�el�vincle�entre�aquests�i�
els�votants.�
�
De� totes� maneres� el� cert� és� que� aquesta� proposta� genera� un� impacte� immediat� en� la�
gestió� del� procés� electoral,� en� tant�que� el�còmput� de� les� preferències�expressades� pels�
votants� d’una� llista� en� concret� només� provocarien� un� canvi� en� l’ordre� dels� candidats� si�
ultrapassen� el� llindar� del� 5%� dels� vots� totals� assolits� per� aquesta� llista.� Ens� trobem� així�
amb� diferents� elements� a� considerar� derivats� tant� de� la� possible� –en� cap� cas� obligada��
intervenció�del�votant�sobre�la�butlleta.��
�
En�primer�lloc�cal�establir�mecanismes�que�evitin�l’emissió�de�vots�nuls�derivats�de�l’excés�
en� l’emissió� de� vots� de� preferència,� atès� que� cada� circunscripció� –vegueria�� disposarà�
d’un�nombre�diferent�de�vots�de�preferència�en�funció�del�nombre�total�d’escons�en�joc.��
�
Per� altra� banda� aquesta� forma�
d’emissió� del� vot� suposa� que� cal�
establir� un� doble� nivell� d’escrutini� dels�
vots�emesos:�en�una�primera�instància�a�
nivell� de� llista� de� partit� (que�
determinarà�si�aquesta�supera�el�llindar�
electoral� de� la� circunscripció)� i,�
posteriorment�el�recompte�dels�vots�de�
preferència� obtinguts� per� a� cada�
candidat� dins� la� llista.� En� el� cas� que�
alguns� d’ells� superin� el� 5%� del� total� de�
vots� rebuts� per� la� llista� en� la�
circunscripció,� es� modificarà� l’ordre�
inicial� de� la� llista,� essent� així� electes�
atenent�al�nou�ordre.�
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En� aquest� context� d’hipotètic� nou� sistema� electoral� català� també� es� facilitaria� l’ús� de�
solucions� tecnològiques� en� tant� que� la� proposta� inclou� modificacions� a� la� jornada�
electoral,�extenent�la�votació�anticipada�per�tal�de�facilitar�la�participació.�Essencialment�
el� període� de� vot� anticipat� es� proposa� per� a� l’emissió� dels� vots� dels� residents� absents�
(emprant�un�sistema�de�VR�complementari�al�vot�per�correu)�així�com�per�a�tots�aquells�
ciutadans�que�ho�desitgin�previ�sol�licitud�en�un�registre�específic�de�votants�anticipats,�
sense�que�s’hagi�d’adduïr�cap�motivació�específica.��
�
Tot�i�que�el�parer�de�la�Comissió�fou�que�no�existeix�una�argumentació�clara�en�contra�de�
l’adopció�del�vot�electrònic�en�el�context�autonòmic,�sí�que�va�constatar�que�tant�la�Junta�
Electoral� Central� (JEC)� com� el� legislador� estatal� no� s’han� mostrat� massa� proclius� a�
afavorir�ne� el� desplegament.� Si� bé� les� raons� d’aquesta� actitud� poden� éser� múltiples� i�
innecessàries� de� discutir,� la� realitat� és� que� la� reserva� legislativa� de� l’artº� 53.1� de� la�
Constitució�Espanyola�permet�al�Legislador�autonòmic�de�regular�les�condicions�de�mode,�
temps�i�forma�de�l’exercici�del�dret�de�sufragi.��
�
En� aquest� àmbit� doncs� és� com� s’entén� que� una� de� les� seves� formes� d’exercici� és�
precisament� el� vot� electrònic,� de� manera� que� la� legislació� electoral� catalana� podria�
incorporar�lo� als� processos� electorals� en� què� és� autoritat� convocant.� És� aquesta�
possibilitat�la�que�va�portar�al�Parlament�Basc�a�promoure�l’esmentada�Llei�15/1998,�de�
19�de�juny,�“la�primera�respuesta�al�desafío�de�las�nuevas�tecnologías�y�sus�implicaciones�
en� el� proceso� democrático”� (Exposició� de� Motius).� No� planteja� cap� dubte� la�
constitucionalitat�d’aquesta�reforma�legal,�que�fins�a�la�data�no�ha�estat�imitada�en�cap�
altre�llei�electoral�autonòmica.��
�
L’ordenament� electoral� vigent� no� impedeix� que� el� vot� electrònic� es� configuri� com� un�
instrument�complementari�dirigit,�de�manera�principal,�a�aquelles�persones�per�a�qui�el�
sistema� presencial� pot� esdevenir� una� limitació� en� el� seu� exercici� del� dret� de� vot,� com�
succeix� amb� les� persones� amb� deficiències� visuals.� Aquests,� fins� a� l’introducció� dels�
sobres� en� braille� durant� les� darreres� eleccions� legislatives� estatals� de� 2008� havien�
d’emprar� obligatòriament� el� vot� personal� assistit� (artº� 87� LOREG),� procediment� que� a�
banda� d’impossibilitar� el� caràcter� secret� de� la� seva� decisió� no� garanteix� que� la� decisió�
exercida�sigui�la�que�realment�desitjava�el�titular�del�dret.��
�

Però� també,� tal� i� com� s’ha� dit,� l’adopció� del� VR� és� especialment� indicat� per� aquells�
electors� que� no� podran� desplaçar�se� personalment� al� col�legi� electoral� corresponent.� Si�
bé�la�legislació�electoral�preveu�l’ús�del�vot�per�correu�(artº�72�a�75� LOREG)�també�ho�és�
que�els�terminis�han�estat�objecte�habitual�de�modificació�–ampliant�los��per�part�de�la�
JEC.�Si�bé�els�electors�que�gestionen�el�vot�per�correu�en�el�territori�de�l’estat�espanyol�no�
tenen� més� dificultats� que� les� associades� al� desplaçament� personal� a� una� oficina� de�
Correus�i�la�tramitació�de�tota�la�documentació�en�temps�i�forma,�el�en�cas�dels�residents�
absents�la�possibilitat�efectiva�d’emetre�el�seu�vot�es�redueix�considerablement�si�atenem�
a� les� diferents� condicions� postals� dels� països� en� els� que� resideixen.� És� en� aquest� sentit�
que� la� previsió� que� realitza� l’artº� 75.6� LOREG� permet� considerar� la� possibilitat� real� que�
l’esmentat�procediment�es�complementi�amb�el�vot�electrònic�remot.�
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En� nucli� de� l’argumentacio� jurídica� de� la� viabilitat� del� vot� electrònic� es� troba,� doncs,�
vinculat�als�apartats�sobre�els�que�la�disposició�addicional�1ª.2�de�la� LOREG�estableix�una�
reserva�en�aplicació�de�les�competències�que�la�Constitució�Espanyola�reserva�a�l’Estat.�
Entre�els�articles�que�s’hi�recullen�no�hi�figuren�els�artº�80�a�84,�86.2,�86.3,�86.4,�87�ni�88,�
per� la� qual� cosa� la� seva� aplicació� sols� és� supletòria� a� les� eleccions� al� Parlament� de�
Catalunya�mentre�el�Parlament�no�hagi�legislat�sobre�aquesta�matèria.��
�
Va� ésser� en� aquest� sentit� que� l’esmentada� Comissió� va� considerar� viable� la� modificació�
dels�horaris�de�votació�(respecte�del�vot�anticipat)�atenent�a�l’inexistència�de�limitació�pel�
que�fa�referència�als�artº�80�a�84�i�88.�Així�mateix,�també�pot�ésser�modificable�la�previsió�
que�conté�l’artº�86.2�pel�que�fa�al�lloc�de�votació�del�ciutadà,�essent�possible�l’emissió�del�
vot�en�d’altres�Seccions�electorals,�la�qual�cosa�equival�a�una�modificacio�en�la�limitació�
física� de� lloc� on� el� ciutadà� ha� d’emetre� el� seu� vot.� Més� rellevants� per� l’e�vot� són� els�
preceptes�que�regulen�els�artº�86.3,�86.4�i�87.�En�el�cas�del�darrer�suposa�la�possibilitat�
d’incorporar�millores�tecnològiques�per�a�fer�més�accesible�l’exercici�del�dret�de�vot�dels�
ciutadans� amb� alguna� disminució� física,� mentre� que� en� els� casos� dels� artº� 86.3� i� 86.4�
s’entén� que� permeten� la� introducció� de� diferents� modalitats� electròniques� per� a�
l’expressió�del�vot�(de�manera�coherent�amb�la�possibilitat�presentada�de�redefinició�del�
model�de�butlleta).��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
3.�Els�reptes�jurídics�del�vot�electrònic.�
�
El�vot�electrònic�és�en�gran�mesura�una�intersecció�entre�diferents�disciplines�científiques�
de�tal�forma�que�resulta�impossible�entendre�ho�de�forma�correcta�si�no�es�tenen�compte�
perspectives� diferents,� totes� elles� necessàries� i� complementàries.� A� més� a� més� de� les�
ciències�informàtiques�i�de�la�ciència�política,�el�dret�ocupa�un�lloc�central�en�qualsevulla��
anàlisi�dels�sistemes�electrònics�de�votació.�Les�eleccions�són�en�definitiva�la�forma�en�els�
que� els� ciutadans� exerceixen� un� dels� seus� drets� fonamentals� i� cal� articular� totes� les�
prevencions�que�siguin�necessàries�per�a�que�això�es�dugui�a�terme�de�forma�correcta.�
�
Situats� a� finals� de� 2008,� seria� cínic� i� hipòcrita� limitar�se� a� reproduir� en� aquest� informe,�
potser� amb�paraules� diferents,� les� idees� ja� desenvolupades� en� altres� documents.� Sense�
cap�ànim�exhaustiu,�pot�recordar�se,�per�exemple,�que�el�volum�publicat�l'any�passat�per�
la�Fundació�Jaume�Bofill�ja�incorporava�un�parell�d'articles�dedicats�al�vessant�jurídic�del�
vot�electrònic.�Concretament�el�primer�d'ells,�els�autors�del�qual�coincideixen�en�els�del�
present� informe,� repassava� pormenoritzadament� els� principis� generals� que� qualsevol�
sistema�electoral�ha�de�complir�i�la�forma�en�la�que�les�plataformes�intenten�adequar�se�a�
aquestes� exigències.� Aspectes� com� el� secret� del� vot,� la� llibertat� del� votant� o� el� tràmit�
d'identificació� eren� estudiats� tenint� en� compte� les� principals� experiències� existents� a�
nivell�internacional.�
�
Un�altre�document�especialment�interessant�als�nostres�efectes�consisteix�en�l'anàlisi�dels�
processos� de� certificació� de� les� plataformes� electròniques� de� votació.� Un� dels� articles�
publicats� al� quart� número� de� la� Revista� General� de� Derecho� Constitucional,� també� dels�
mateixos�autors�d'aquest�informe,�analitza�aquest�àmbit�destacant�tres�aspectes�especial�
rellevants:� la� determinació� de� qui� ha� de� dur� a� terme� aquestes� tasques,� els� paràmetres�
que�s'han�d'utilitzar�per�a�validar�cadascuna�de�les�plataformes�i�finalment�la�difusió�que�
han�de�tenir�els�documents�resultants.�
�
Així�doncs,�el�propòsit�d'aquest�document�no�és�evidentment�insistir�sobre�coses�que�ja�
estan� dites,�sinó� agafar� els� dos� documents� esmentats� com� a� punt� de� partida� per� a� una�
nova�reflexió�que,�en�primer�lloc,�matisi�algunes�de�les�afirmacions�allí�establertes�i,�sobre�
tot,�introdueixi�nous�elements�de�reflexió�que�no�van�ser�inclosos�en�aquells�dos�textos.�
�
�
3.1.�La�llibertat�de�vot.�
�
En� el� cas� del� vot� electrònic� remot� des� d'entorns� no� controlats,� la� protecció� d'aquest�
principi� essencial� en� qualsevol� elecció� esdevé� un� repte� de� molt� difícil� o� fins� i� tot�
impossible�acompliment.�Sembla�realment�extraordinàriament�difícil�imaginar�un�sistema�
en� el� que� es� pugui� garantir,� estructuralment� i� objectivament,� que� la� persona� que� està�
exercint� remotament� el� seu� dret� de� sufragi� és,� en� primer� lloc,� efectivament� la� persona�
legalment�habilitada�a�fer�ho�i,�en�segon�lloc,�que�la�voluntat�que�manifesti�està�exempta�
de� qualsevol� condicionant� aliè� que� la� forci� a� actuar� d'una� o� d'una� altra� manera.� Com�
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podria�evitar�se,�per�exemple,�que�un�pare�coaccionés�a�la�resta�de�membres�de�la�família�
obligant�los� a� lliurar�li� les� claus� de� pas� oportunes� o� supervisant� la� sessió� de� votació� de�
forma� presencial?� Certament� la� tecnologia� no� ofereix� hores� d'ara� solucions� eficaces� a�
aquesta�qüestió�i�les�respostes�que�es�donen�estan�basades�en�la�comparació�amb�altres�
sistemes�de�votació,�en�els�que�potser�es�donen�problemes�semblants,�en�l'anàlisi�de�les�
condicions�culturals�que�envolten�l'acte�de�votació,�ja�que�poden�en�certs�casos�arribar�a�
justificar� situacions� com� les� descrites� i,� en� tercer� i� darrer� lloc,� en� innovacions�
procedimentals�que�proven�de�lluitar�contra�aquestes�possibles�desviacions�de�l'acte�de�
votació.�
�
En� els� documents� anteriors� s'havien� analitzat� les� dues� primeres� perspectives.� Es� va�
comparar� el� vot� remot� amb� el� vot� postal� i,� concretament� per� a� l'ordenament� jurídic�
espanyol� que� regulava� aquest� darrer,� es� va� arribar� a� la� conclusió� que� els� perills� de�
suplantació� de� la� identitat� i� coerció�del� votant� eren� força� similars� que�en� el�cas� del� vot�
electrònic�remot�i�en�entorns�no�controlats.�El�fet�de�que�la�certificació�del�sobre�amb�les�
paperetes� pogués� fer�se� sense� exigir� una� credencial� d'identificació� obria� la� porta� a�
possibles�manipulacions�semblants�a�les�que�estem�aventurant�per�al�vot�per�Internet.��
�
D'altra� banda,� les� cultures� electorals� canvien� molt� d'un� poble� a� un� altre� i� coses� que�
semblen� insòlites� en� certes� contrades� s'accepten� a� d'altres� amb� plena� naturalitat.� A�
Espanya,�per�exemple,�cap�persona�es�sorprèn�que�les�cabines�de�votació�no�siguin�d'ús�
obligatori,� amb� la� conseqüent� vulneració� freqüent� del� secret� de� votació,� però� en� altres�
països,�com�a�França�sense�anar�més�lluny,�aquest�element�es�gestiona�amb�total�rigor�no�
permetent� fins� i� tot� que� els� fills� del� votant� puguin� acompanyar�lo� dins� de� la� cabina� i�
presenciar� el� moment� en� el� que� tria� la� seva� opció� política.� Quelcom� semblant� podria�
arribar� a� passar� amb� els� perills� que� comporta�el� vot� electrònic� remot� i� podríem� trobar�
nos� societats� en� les� que,� tot� i� ser� conscients� dels� riscos� existents,� admetessin� com� un�
procediment� normal� aquest� canal� de� votació.� El� cantó� de� Ginebra� podria� ser� un� bon�
exemple�d'aquest�tipus�de�societats.�
�
Sigui�com�sigui,�ambdues�respostes,�tot�i�intentar�esvair�la�problemàtica�inherent�al�vot�
per� Internet,� aporten� solucions� alienes� al� propi� procediment� electoral�o� externes� al� cas�
en�sentit�estricte,�com�la�referència�a�d'altres�canals�de�votació�o�el�recurs�a�una�anàlisis�
sociològica.�Existeix�però�cap�altra�solució?�
�
Estònia� és� segurament,� juntament� amb� Ginebra,� el� territori� on� més� s'ha� avançat� en� el�
camp� del� vot� per� Internet� i� on� també� per� això� més� s'ha� reflexionat� sobre� els� seus�
avantatges�i�els�seus�perills.�Mentre�que�el�lax�sistema�postal�ginebrí�permetia�assimilar�
lo� amb� el� vot� per� Internet� sense� masses� estridències,� les� autoritats� estònies� han� hagut�
d'articular�respostes�més�innovadores.�En�aquest�sentit,�la�seva�gran�aportació�consisteix�
en�oferir�al�votant�la�possibilitat�de�votar�tantes�vegades�com�ho�desitgi,�tant�de�manera�
remota�com�en�paper�de�forma�presencial,�de�tal�forma�que�només�es�compta�com�a�vot�
vàlid�el�darrer�que�s'ha�emès.�
�
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L'objectiu�d'aquesta�mesura�rau�en�la�dissuasió�del�possible�coaccionador�ja�que,�tot�i�que�
aconsegueixi�posar�en�pràctica�els�seus�propòsits,�mai�podrà�estar�segur�de�l'èxit�de�les�
seves�accions�ja�que�la�persona�coaccionada�podrà�canviar�l'orientació�del�seu�vot�un�cop�
acabada� la� coacció� i� ho� podrà� fer� tantes� vegades� com� vulgui� fins� a� la� fi� del� període�
electoral.�
�
Es�tracta�d'una�mesura�interessant�i�atractiva�que�de�fet�redueix�gran�part�dels�perills�que�
havíem�vist,�però�no�per�això�ha�de�considerar�se�completament�perfecta�i�invulnerable.�
Hi�ha�certs�aspectes�febles�que�convé�tenir�en�compte�si�es�decideix�implantar�un�sistema�
similar�a�l'estoni.�
�
Cal�saber,�en�primer�lloc,�que�la�mesura�que�realment�pot�dissuadir�al�coaccionador�és�la�
capacitat�de�votar�en�paper�el�dia�de�la�votació.�Si�optéssim�per�un�sistema�en�el�que�el�
vot�repetit�només�estigués�permès�en�el�canal�electrònic,�el�coaccionador�podria�esperar�
fins�als�darrers�minuts�del�període�de�votació�i�aleshores�dur�a�terme�el�seu�pla�sense�que�
la�persona�coaccionada�tingués�ja�temps�suficient�de�reacció�per�a�posar�en�pràctica�les�
opcions�que�li�ofereix�el�sistema�electoral.�Certament�els�casos�en�els�que�serà�possible�la�
coacció� disminuiran� dràsticament,� però� la� situació� segueix� sent� plenament� plausible� i,�
almenys�en�el�camp�del�dret�electoral,�admetre�la�hipòtesi�d'un�sol�cas�de�vot�emès�sense�
llibertat�resulta�jurídicament�de�difícil�admissió.�
�
Així�doncs,�el�fet�de�que�l'elector�pugui�fins�i�tot�personar�se�al�col�legi�electoral�i�anul�lar�
el� vot� que� ja� tenia� enregistrar� en� el� sistema� informàtic� constitueix� la� mesura� realment�
determinant� per� a� que� el� coaccionador� sigui� conscient� de� la� inutilitat� de� la� seva� acció,�
però� tot� i� així� la� situació� no� arriba� a� ser� completament� satisfactòria.� Atès� que� l'acte� de�
desplaçar�se�fins�al�centre�de�votació�és�públic,�l'eventual�coaccionador�podria�adonar�se�
de� que� la� persona� a� la� que� havia� coaccionat� es� disposa� a� votar� de� nou� evidenciant� així�
que�intenta�desfer�el�vot�que�ja�havia�emès�anteriorment.�Pot�ser�que�ja�no�pugui�evitar�
ho,�però�tindrà�constància�de�que�la�persona�afectada�ha�desobeït�les�seves�indicacions�i�
aleshores�podrà�adoptar�les�represàlies�oportunes.�
�
D'altra� banda,� també� cal� fixar�se� en� el� procediment� d'identificació.� En� el� cas� de� que� el�
sistema� no� inclogui� reconeixements� biomètrics,� la� coerció� no� és� l'únic� risc� que� s'ha�
d'afrontar,� sinó� que� també� poden� donar�se� amb� força� freqüència� casos� de� suplantació�
d'identitat� i,� en� aquest� escenari,� la� repetició� del� sufragi� durant� el� període� de� votació�
electrònica�servirà�de�poc�ja�que�el�coaccionador�podria�emetre�un�darrer�vot�vora�ja�la�fi�
d'aquest� període.� La� possibilitat� de� votar� finalment� en� paper� torna� a� ser� la� mesura�
realment�garantista�de�tot�el�sistema.�
�
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�
3.2.�El�recompte�dels�vots.��
�
L'existència� de� comprovants� en� paper� ha� esdevingut� en� molts� països� un� dels� elements�
centrals� en� el� debat� sobre� la� implantació� del� vot� electrònic� i� la� seva� acceptació� per�
diferents�sectors�de�la�societat.�Més�enllà�de�la�seguretat�que�aquest�factor�pot�oferir�en�
una� primera� anàlisi,� convé� reflexionar� sobre� la� seva� autèntica� virtualitat� sapiguent�
l'evolució� històrica� que� ha� seguit,� les� diferents� formes� d'aplicació� en� diversos� països� i�
finalment� els� avantatges� i� problemes� que� pot� implicar.� Obtenir� una� visió� completa� i�
matisada�de�tots�aquests�components�resulta�essencial�per�avaluar�ne�la�utilitat�jurídica�
més�enllà�del�fet�de�que�efectivament�poguem�dur�a�terme�diferents�recomptes�sobre�els�
resultats�d'una�mateixa�elecció.��
�
El�debat�arrenca�en�gran�mesura�dels�problemes�que�ha�trobat�el�vot�electrònic�en�Estats�
Units.�La�implantació�precipitada�d'aquesta�tecnologia�arrel�del�fiasco�de�les�eleccions�de�
2000�juntament�amb�la�hipersensibilitat�per�qualsevol�problema�organitzatiu�que�es�dóna�
en� aquest� país� va� desembocar� en� que� els� comprovants� en� paper� esdevenien� el� mal�
menor�per�a�una�situació�en�que�la�supressió�de�les�urnes�electròniques�es�feia�difícil�o�
impossible� per� qüestions� logístiques.� Exigir� un� recompte� manual� era� aleshores� l'única�
solució�per�a�moltes�persones�escèptiques�amb�les�urnes�electròniques.�
�
Mentre� que� països� que� s'havien� anticipant� a� Estats� Units� en� la� implantació� del� vot�
electrònic,� com� Bèlgica� o� Holanda,� van� implementar� plataformes� electròniques� de�
votació� sense� necessitat� d'incorporar�hi� comprovants� en� paper,� tant� Estats� Units� com�
altres�territoris�van�optar�per�aquesta�darrera�via.�És�el�cas,�per�exemple,�de�Veneçuela�o�
de�Coahuila�i�el�Districte�Federal�a�Mèxic.��
�
Tots�aquests�exemples�també�ens�ofereixen�un�ampli�ventall�de�les�diferents�possibilitats�
que� s'amaguen� rera� el� títol� genèric� de� la� introducció� de� comprovants� en� paper.� Les�
variables�a�tenir�en�compte�són�bàsicament�tres:�la�possibilitat�de�que�l'elector�manipuli�
el�comprovant,�la�possibilitat�de�que�l'elector�aturi�l'operació�anul�lant�el�comprovant�ja�
imprès� i� refent� tot� el� tràmit� i� la� gestió� posterior� del� recompte� (percentatge� d'urnes�
auditades,�publicació�dels�resultats,�conseqüències�d'aquests�resultats).�Existeixen�a�més�
a� més� situacions� més� complicades� com� la� dels� sistemes� desenvolupats� al� País� Basc,�
concretament�l'anomenat�Demotek,�o�les�propostes�analitzades�a�Bèlgica�per�a�substituir�
el� sistema� que� es� ve� utilitzant� des� dels� anys� noranta.� Totes� aquests� variacions� tenen�
lògicament�una�repercussió�jurídica�diferent.�
�
Cal� destacar,� en� primer� lloc,� la� poca� utilitat� d'aquells� sistemes� que� no� permeten�
comprovar� pausadament� la� correcció� del� rebut.� � Seria� el� cas,� per� exemple,� del� sistema�
assajat� al� Districte� Federal� mexicà� on� l'elector� pot�visualitzar� el� comprovant� rera� d'una�
urna,� però� el� temps� d'exposició� és� massa� breu� per� a� la� majoria� de� gent� i� la� tipografia�
resulta� poc� operativa� per� a� sectors� amplis� de� la� societat.� Papers� amb� processament�
excessivament�ràpid�i�de�mida�massa�petita�poden�modular�en�gran�mesura�la�valoració�
que�cal�fer�d'aquests�solucions.�
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�
Tal�iniciativa�pot�tenir�un�cert�efecte�psicològic,�però�ofereix�poques�garanties�jurídiques�i�
de� fet,� situats� en� un� escenari� d'extrema� polarització,� es� tracta� d'un� sistema� que� pot�
empitjorar� la� delicada� implementació� de� qualsevol� sistema� de� votació� electrònica.� Així�
doncs,� en� un� país� on� aquests� sistemes� no� suscitin� gaires� controvèrsies,� la� introducció�
d'aquesta�opció�pot�enfortir�una�credibilitat�ja�existent�a�la�societat.�No�es�tractaria�aquí�
de� valorar� realment� la� seva� operativitat,� sinó� de� considera'l� una� mesura� més� dins� d'un�
ventall�dedicat�a�generar�confiança�suficient�a�la�ciutadania.�Es�tractarien�de�mesures�de�
perfil� bàsicament� cultural� com,� entre� d'altres,� la� informació� prèvia� als� electors� o� els�
assajos�informals�amb�les�urnes�electròniques.��
�
En� canvi,� en� una� situació� inversa,� qualsevol� mesura� seria� analitzada� amb� extrema�
sensibilitat�i�no�seria�acceptable�que�no�pogués�dur�a�terme�els�propòsits�pels�quals�havia�
sigut� implementada.� Així� doncs,� un� comprovant� la� lectura� del� qual� fos� fàcticament�
impossible� o� molt� difícil� de� visualitzar� agreujaria� segurament� l'escepticisme� de� grups� ja�
predisposats� en� contra� del� vot� electrònic.� Aquests� sectors� comprovaran� de� manera�
escrupolosa� el� funcionament� de� cada� component� i� no� acceptaran� mitjans� que� només�
assoleixen�a�mitges�llurs�objectius.�
�
Aquest�primer�entrebanc�és�certament�de�fàcil�resolució,�però�no�per�això�convé�oblidar�
ho.�Molts�sistemes�de�vot�electrònic�han�fracassat�per�no�tenir�cura�suficient�d'elements�
aparentment�senzills.�Enlluernats�per�la�complexitat�tècnica�dels�components�informàtics,�
s'acostuma� a� no� tenir� en� compte� les� exigències� estrictament� funcionals� i� culturals� com�
seria,�per�exemple,�l'existència�d'una�adequada�traça�en�paper.��
�
La�segona�variable�que�hem�d'analitzar�consisteix�en�aquells�sistemes�que�no�permeten�
anul�lar� el� comprovant� de� vot� en� aquells� casos� en� que� l'elector� detecti� una� errada� o� si�
més� ho� cregui� així� fins� i� tot� de� manera� equivocada.� Sigui� quina� sigui� la� conclusió� que�
l'elector� en�tregui,� la� màquina� no� dóna� cap� opció� d'aturar�el� procediment.� En�el�cas� de�
sistemes�amb�urnes�encastades,�el�comprovant�ja�retallat�es�fica�a�la�urna�preparada�a�tal�
efecte� juntament� amb� la� resta.� En� els� supòsits� d'urnes� de� configuració� independent� i�
aïllades� de� la� màquina� de� votació,� la� solució� és� més� matisada� atès� que,� entre� el�
lliurament�del�comprovant�per�part�de�la�màquina�i�la�seva�inserció�a�l'urna,�es�produeix�
una� manipulació� normalment� a� càrrec� de� l'elector,� però� la� pregunta� subjacent� és�
bàsicament�la� mateixa.�Quina� ha� de� ser� la� resposta� jurídica� a� un�cas�en� el� que� l'elector�
manifesti� que� el� comprovant� que� ha� rebut� no� es� correspon� amb� l'opció� triada� a� la�
pantalla?�
�
Malgrat� que� la� resposta� inicialment� més� raonable� semblaria� ser� la� que� respecti� de�
manera� més� acurada� la� voluntat� de� l'elector,� el� cert� és� que� la� majoria� de� sistemes� de�
votació�que�es�troben�en�aquesta�situació�ofereixen�una�solució�oposada.�Els�exemples�de�
Coahuila� (Mèxic)� i� Veneçuela,� ambdós� plenament� vinculants,� constitueixen� bons�
exemples.�Un�cop�finalitzada�la�sessió�de�votació�amb�la�pantalla�electrònica,�un�aparell�
imprimeix� l'opció� triada� per� l'elector� i� el� lliura� al� ciutadà� que� a� continuació� ha� de�
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desplaçar�se� a� un� racó� diferent� del� recinte� electoral� per� inserir� el� paper� a� una� urna�
convencional�de�cartró.�
�
Si�ens�atenem�a�la�normativa�electoral�actualment�vigent�en�ambdós�territoris,�el�fet�de�
que�l'elector�hagi�detectat�una�discordança�entre�la�selecció�realitzada�a�la�pantalla�i�el�
contingut�del�paper�imprès�no�té�cap�conseqüència�concreta,�és�a�dir,�l'operació�electoral�
no� s'altera� en� cap� detall.� Així� doncs,� el� vot� quedarà� definitivament� enregistrat� a� l'urna�
electrònica� i,� llevat� que� l'elector� s'hi� negui� en� el� cas� que� ho� pugui� fer,� el� comprovant�
quedarà� inserit� en� l'urna� manual� sense� prendre� en� consideració� les� eventuals� errades�
detectades.�
�
Des�d'una�òptica�jurídica,�cal�assenyalar�que�aquests�sistemes�han�renunciat�a�protegir�la�
verificació�individual�del�vot�i�en�canvi�segueixen�garantint�les�auditories�derivades�d'una�
verificació� universal.� La� primera� consisteix� en� la� possibilitat� de� que� cada� elector� pugui�
seguir�la�traça�del�seu�propi�vot�estant�segur�de�que�s'ha�manipulat�de�forma�correcta.�La�
segona�permet�que�qualsevol�elector�pugui�verificar�que�l'escrutini�en�el�seu�conjunt�s'ha�
portat�a�terme�de�forma�adequada.�Els�sistemes�tradicionals�de�vot�en�paper�permeten�
assolir� ambdues� proteccions� només� amb� sobres� opacs� i� butlletes� en� paper,� però� el� vot�
electrònic�acostuma�a�trobar�molts�més�entrebancs.�En�aquests�dos�casos,�per�exemple,�
s'ha�perdut�una�de�les�mesures�garantistes.�
�
Certament� la� verificació� universal� sembla� més� important� que� la� individual� car,� tot� i� ser�
cert� que� un� elector� considerat� individualment� no� podrà� verificar� el� seu� sufragi,� aquest�
mateix�elector�podrà�dur�a�terme�la�verificació�universal�i�això�podria�ser�entès�com�un�
llindar�suficient�si�altres�elements�avantatjosos�ens�porten�a�aquesta�reducció�inicial.�Sigui�
com�sigui,�en�els�casos�que�estem�analitzant,�és�una�llàstima�que�els�ordenaments�jurídics�
hagin�optat�de�manera�tan�precipitada�per�donar�primacia�absoluta�a�l'opció�electrònica�
ja�que�la�solució�contrària�no�hagués�sigut�molt�difícil�de�posar�en�pràctica.�
�
Crida�l'atenció�finalment�el�fet�que�determinats�sistemes�de�vot�electrònic�no�exigeixin�ni�
la� realització� de� la� corresponent� auditoria� dels� rebuts� de� votacions� o� que,� en� el� cas� de�
que� realment� es� faci,� no� es� concedeixi� molta� importància� a� la� difusió� dels� resultats.� En�
certs� casos,� com� Coahuila,� les� autoritats� electorals� no� ofereixen� cap� dada� sobre� la�
correlació�entre�l'escrutini�electrònic�i�el�que�suposadament�s'ha�realitzat�amb�els�rebut�
de� votació.� Es� tracta� d'un� fet� sorprenent� car� en� principi� podria� pensar�se� que� tota� la�
logística� articulada� al� voltant� dels� rebuts� de� votació� hauria� de� desembocar� en� la�
publicació� d'unes� dades� que� permetessin� certificar� el� bon� funcionament� del� recompte�
electrònic.��
�
No�proporcionar�dades�ens�torna�a�una�situació�com�l'explicada�en�els�paràgrafs�anteriors�
on�la�utilització�de�rebuts�de�votació�sembla�fer�se�com�a�mesura�gairebé�només�estètica�i�
de�la�que�no�s'extreuen�totes�les�conseqüències�que�en�bona�lògica�podria�esperar�se'n.�
Es� tractaria� doncs� de� mesures� destinades� a� enfortir� una� certa� adhesió� ciutadana� al�
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projecte� de� vot� electrònic,� però� basades� només� en� les� aparences� i� allunyades� de�
qualsevol�plantejament�realment�omnicomprensiu2.�
�
D'altra� banda,� l'experiència� veneçolana� ens� ensenya� la� importància� de� les� diferents�
variables�que�han�d'utilitzar�se�a�l'hora�d'articular�un�procés�de�recompte�acurat�i�creïble.�
Una� de� les� més� importants� ha� sigut� la� forma� en� la� que� es� seleccionen� els� centres� de�
votació� que� seran� efectivament� auditats.� És� sabut� que� l'existència� de� comprovants� en�
paper� mai� ha� estat� pensada� amb� la� voluntat� de� fer� un� recompte� paral�lel� exhaustiu� de�
tots�els�centres�de�votació�ja�que�l'escrutini�electrònic�perdria�aleshores�tot�la�seva�raó�de�
ser.� La� traça� en� paper� ha� de� servir� per� a� dur� a� terme� recomptes� parcials� que,� essent�
estadísticament� significatius,� permetin� fer� una� extrapolació� al� conjunt� dels� centres� de�
votació,� però� aleshores� resulta� crucial� determinar� quins� col�legis� electorals� en� concret�
seran�els�afectats.�
�
Desprès� de� les� crítiques� rebudes� per� l'experiència� veneçolana� durant� el� referèndum�
revocatori�de�2004,�les�següents�convocatòries�electorals�canviaren�el�sistema�introduint�
moltes� més� garanties� en� l'elecció.� En� el� cas� del� referèndum,� la� tria� es� feia� de� forma�
automàtica� i� centralitzada.� La� màxima� autoritat� electoral� del� país� determinava� quins�
centres�de�votació�haurien�de�dur�a�terme�un�segon�recompte�de�caire�manual,�però�això�
justificava�l'aparició�de�sospites�sobre�possibles�manipulacions�del�sistema�informàtic�en�
aquesta� etapa.� S'afirmava,� per� exemple,� que� la� selecció� automatitzada� podia� estar� ja�
esbiaixada�des�del�principi�de�tal�forma�que�només�serien�seleccionats�centres�de�votació�
on� els� poders� públics� s'haurien� abstingut� de� qualsevol� pràctica� corrupta.� Així� doncs,� en�
aquests� llocs,� els� comprovants� oferirien� dades� plenament� coincidents� amb� el� recompte�
electrònic,�però�a�la�resta�de�col�legis�electorals,�exclosos�de�la�selecció�automàtica�i�per�
això� mateix� inclosos� en� les� pràctiques� manipuladores� de� les� autoritats� oficials,� no� hi�
hauria� cap� recompte� paral�lel� amb� el� que� pogués� sortir� a� la� llum� aquesta� situació�
negativa.�
�
Amb� independència� de� la� versemblança� d'aquestes� crítiques,� el� cert� és� que� es� tractava�
d'una� hipòtesi� perfectament� plausible� i� per� això� els� comicis� posteriors� utilitzaren� un�
sistema�del�tot�diferent�que�seria�bo�tenir�en�compte�per�a�possibles�implantacions�dels�
rebuts�en�paper�en�altres�països.�Atès�que�la�crítica�s'originava�per�la�centralització�de�la�
tria� d'aquells� centres� de� votació� on� es� faria� el� segon� recompte,� la� nova� metodologia�
consistia�en�descentralitzar�completament�aquesta�etapa.��
�
Així� doncs,� l'únic� criteri� que� s'establia� de� forma� general� consistia� en� el� percentatge� de�
Meses�electorals�que�haurien�d'acceptar�un�recompte�manual�en�cada�col�legi�electoral.�
Tenint�en�compte�que�els�col�legis�poden�incloure�diverses�meses�electorals�i�en�nombre�
diferent,� es�fixava� un� llindar� que� obligatòriament� hauria� de� recomptar� els� comprovants�
de� vot.� La� novetat� consistia� en� que� aquesta� mesura� s'aplicava� a� la� totalitat� de� col�legis�
2�En�el�cas�de�Coahuila,�la�forma�en�la�que�es�porta�a�terme�el�procés�de�certificació�reflecteix�la�
mateixa�realitat.�No�hi�ha�un�tràmit�d'auditoria�en�sentit�estricte,�sinó�un�acte�públic�en�el�que�un�
centre� acadèmic� mexicà� valida� que� les� urnes� electròniques� assoleixen� uns� certs� paràmetres� de�
funcionament�prèviament�establerts.�
Josep�Mª�RENIU�/Jordi�BARRAT�

28�

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

104

El�vot�electrònic�a�les�eleccions�al�Parlament�de�Catalunya.��

electorals�arreu�del�país�i�sobre�tot�que�s'encomanava�als�propis�presidents�de�cada�Mesa�
electoral�la�tasca�de�decidir,�en�cadascun�dels�col�legis,�quines�serien�les�Meses�sotmeses�
al�segon�escrutini.�La�selecció�es�feia�a�més�a�més�un�cop�acabada�la�jornada�electoral.�
Quedava� esvaïda� doncs� qualsevol� hipòtesi� d'un� possible� frau� ja� que� la� combinació� de�
factors�com�la�descentralització�i�el�moment�en�que�es�feia�la�tria�impossibilitaven�que�hi�
hagués�una�acció�concertada�a�nivell�general�provocant�la�manipulació�de�certes�urnes.�
�
Cal�destacar�a�més�a�més�la�rellevància�que�en�aquest�cas�tingué�el�percentatge�d'urnes�
finalment� sotmeses� a� un� segon� recompte.� Com� ja� s'ha� dit� prèviament,� l'objectiu�
d'aquesta�mesura�no�és�reproduir�de�manera�exhaustiva�el�recompte�electrònic,�sinó�fer�
ho�en�una�mostra�estadísticament�significativa�que�ens�permeti�aplicar�les�conclusions�al�
conjunt�del�mapa�electoral.�Aquest�percentatge�variarà�segurament�d'un�cas�a�un�altre�en�
funció� dels� trets� peculiars� del� sistema� electoral,� però� mai� hauria� d'arribar� a� les� xifres�
utilitzades� a� Veneçuela� el� 2005� i� 2006� on� el� recompte� dels� comprovants� en� paper� va�
abastar�respectivament�el�45%�i�el�54%�de�les�Meses�electorals.�
�
L'única� explicació� per� a� justificar� percentatges� tan� elevats� consisteix� en� considerar� tota�
l'estratègia� des� d'un� prisma� estrictament� polític.� Tornant� a� les� consideracions� que� es�
feien� en� paràgrafs� anteriors� sobre� la� presència� de� comprovants� en� paper� de� difícil�
lectura,�no�anul�lables�o�no�recomptats,�el�factor�estètic�i�formal�esdevé�essencial.�Tenint�
en� compte� l'extrema� polarització� de� les� dues� eleccions� citades� a� Veneçuela,� un�
percentatge� esquifit� de� recomptes� manuals,� tot� i� ser� segurament� estadísticament�
suficient,�podia�ser�percebut�com�a�una�mesura�negativa�per�al�conjunt�de�la�població.�En�
canvi,� el� fet� de� que� més� de� la� meitat� de� les� Meses� electorals� fossin� auditades� tenia� un�
impacte� positiu� innegable� a� fi� i� efecte� de� garantir� la� credibilitat� ciutadana� en� el� nou�
sistema�electrònic�de�votació.�
�
Es� confirma,� en� definitiva,� que� els� principals� reptes� del� vot� electrònic� no� rauen� en�
qüestions�estrictament�tècniques,�sinó�en�factors�culturals,�és�a�dir,�en�la�percepció�dels�
ciutadans� i� la� confiança� que� estan� disposats� a� atorgar� a� aquests� nous� mecanismes.�
L'ordenament�jurídic�ha�de�tenir�en�compte�aquesta�realitat�i�esforçar�se�per�adaptar�les�
mesures� garantistes� a� les� expectatives� de� la� ciutadania,� fins� i� tot� quan,� des� d'una�
perspectiva�estrictament�tècnica,�no�sigui�autènticament�necessari.�
�
Finalment,� paga� la� pena� aprofitar� aquestes� reflexions� sobre� les� traces� en� paper� per� a�
reflexionar� al� voltant� de� la� seva� aplicació� en� el� vot� remot.� És� sabut� que� aquestes�
plataformes� de� votació� no� poden� oferir� a� l'elector� un� comprovant� que� inclogui� el�
contingut�del�seu�sufragi�ja�que�no�hi�hauria�cap�control�efectiu�sobre�el�seu�ús�i�podrien�
augmentar� les� amenaces� de� compravenda� de� vots,� ja� de� per� si� elevades� en� el� cas�
d'entorns�no�controlats.�D'altra�banda,�les�experiències�actualment�vigents�sobre�diversos�
sistemes�de�vot�remot�ens�ensenyen�que�aquest�element�es�troba�pràcticament�absent�
de�totes�les�plataformes.��
�
Si� comparem� els� que� segurament� són� els� casos� més� emblemàtics� al� respecte� –Estònia,�
Ginebra,�Scytl�i�Indra—,�comprovarem�com�en�certs�casos�no�hi�ha�cap�comprovant,�sinó�
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que� el� sistema� electrònic� es� limita� a� informar� a� l'elector� que� la� seva� sessió� de� vot� ha�
conclòs�amb�èxit.�No�hi�ha�però�cap�codi�ni�clau�de�pas�que�pugui�fer�se�servir�per�a�una�
comprovació�posterior.�En�altres�supòsits,�singularment�el�de�Scytl,�es�lliura�al�votant�una�
combinació�alfanumèrica�que�després�pot�ser�verificada�en�un�llistat�de�codis�rebuts�que�
l'administració� electoral� publica� al� finalitzar� la� jornada� de� votació.� En� contra� del� que�
diuen� els� propis� responsables� d'aquesta� companyia,� l'esmentat� codi� no� acredita� que� el�
sufragi�hagi�sigut�adequadament�processat�i�computat,�sinó�únicament�que�ha�sigut�rebut�
per� la� Mesa� electoral� i� ja� dependrà� d'aquesta,� i� de� la� composició� i� metodologia� de�
funcionament,�el�que�tots�els�sufragis�es�recomptin�adequadament.�
�
Ens� trobem� realment� en� una� situació� on� no� hi� ha� moltes� solucions� viables� si� realment�
volem� mantenir� el� nivell� de� garanties� actualment� existent� al� vot� tradicional� en� paper.�
Resulta� gairebé� impossible� a� més� a� més� que� el� vot� remot� pugui� oferir� una� traça� del�
sufragi,�sigui�en�paper�o�en�un�codi,�que�realitzi�les�mateixes�funcions�que�veiem�en�els�
comprovants�de�les�urnes�veneçolanes�o�mexicanes,�és�a�dir,�les�que�s'empren�en�entorns�
controlats.�
�
És� aquí� on� els� estudis� de� la� Comissió� de� Venècia3� poden� esdevenir� rellevants.� Desprès�
d'analitzar� la� compatibilitat� específicament� del� vot� remot� amb� les� orientacions� més�
genèriques�del�Consell�d'Europa,�la�conclusió�de�la�Comissió�fou�la�següent:�
�
“69.�In�conclusion,�remote�voting�is�compatible�with�the�Council�of�Europe’s�
standards,� provided� that� certain� preventative� measures� are� observed� in� the�
procedures�for�either�non�supervised�postal�voting�or�electronic�voting.��
70.�In�addition,�for�non�supervised�e�enabled�voting,�technical�standards�must�
overcome�different�threats�to�those�which�exist�for�postal�voting.�This�form�of�
voting� must� only� be� accepted� if� it� is� secure� and� reliable.� In� particular,� the�
elector� must� be� able� to� obtain� confirmation� of� his� or� her� vote� and,� if�
necessary,� correct� it� without� the� secrecy� of� the� ballot� being� in� any� way�
violated.� The� system’s� transparency� must� be� guaranteed.� Insofar� as� an� e�
enabled� voting� system� meets� these� conditions,� it� is� compatible� with� the�
European� standards� on� electoral� matters,� and� inparticular� with� Article� 3� of�
Protocol�1�to�the�European�Convention�on�Human�Rights”�(la�itàlica�és�meva)�
�
Fixem�nos� com� la� directriu� inicial� de� l'informe� de� la� Comissió� consisteix� en� intentar�
equiparar�el�vot�postal�i�el�vot�electrònic�remot.�Ambdós�acostumen�a�dur�se�a�terme�en�
entorns� no� controlats� o� si� més� no� menys� controlats� que� en� el� procediment� electoral�
normal�i�aleshores�algunes�de�les�amenaces�que�es�presenten�en�el�vot�electrònic�poden�
rebre� la� mateixa� solució� que� tradicionalment� han� obtingut� en� el� cas� del� vot� postal.�
Ginebra�és�segurament�l'exemple�més�clar�car,�a�més�a�més�de�que�el�percentatge�de�vot�
emès� per� via� postal� és� molt� elevat,� el� procediment� d'emissió� d'aquest� sufragi� és�
3� Aquesta� institució� forma� part� del� Consell� d'Europa� tot� i� que� compta� amb� una� composició�
diferent�admetent�més�membres�de�ple�dret.�El�seu�objectiu�consisteix�en�l'anàlisi�dels�sistemes�
democràtics�i�l'impacte�de�l'ordenament�jurídic�sobre�cadascun�d'ells.�Es�tracta�en�definitiva�d'un�
comitè�assessor�del�Consell�en�qüestions�constitucionals.�
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extraordinàriament�senzill�i�desproveït�de�tota�formalitat.�No�cal,�per�exemple,�certificar�
el�vot,�no�hi�ha�evidentment�cap�control�sobre�una�eventual�suplantació�de�l'elector�i,�als�
nostres� efectes,� tampoc� hi� ha� cap� informació� de� retorn� per� part� de� les� autoritats�
electorals�acreditant�la�recepció�i�processament�correctes�del�sufragi.�
�
Situats�en�aquest�escenari,�les�diferències�amb�el�vot�electrònic�són�ben�minses�o,�en�tot�
cas,� no� estan� directament� relacionades� amb� la� problemàtica� de� la� confirmació� del� vot,�
sinó� amb� altres� qüestions� de� caràcter� més� tècnic.� Si� s'admet� doncs� el� sistema� ginebrí,�
l'absència� de� comprovants� en� el� cas� del� vot� electrònic� remot� no� hauria� de� suposar� un�
problema�greu.�No�es�pot�obviar�en�tot�cas�que�Ginebra�es�pot�permetre�un�sistema�com�
el�descrit�al�comptar�amb�un�model�de�societat�que�segurament�serà�difícil�de�replicar�en�
altres�indrets.�
�
La�Comissió�introdueix�però�en�el�segon�punt�de�les�seves�conclusions�una�reflexió�que,�
segons� com� s'interpreti,� podria� xocar� amb� els� arguments� anteriors.� Fixem�nos� com�
demana�que�el�sistema�remot�sigui�compatible�amb�l'obtenció�de�la�confirmació�del�vot.�
Tal�afirmació�pot�entendre's�només�com�la�duplicació�del�tràmit�en�el�que�el�votant�tria�la�
seva�opció�ideològica�i,�si�així�fos,�seria�una�exigència�important,�però�fàcilment�assolible.�
De�fet�gairebé�tots�els�sistemes�de�votació�ja�incorporen�quelcom�semblant.��
�
En�aquest�sentit,�la�Recomanació�del�Consell�d'Europa�sobre�el�vot�electrònic�alerta�sobre�
la� necessitat� d'evitar� un� ús� massa� precipitat� d'aquestes� eines� de� tal� manera� que� la�
dinàmica�de�votació�en�el�seu�conjunt�no�aporti�els�suficients�elements�de�serenor,�rigor�i�
maduresa.� D'altra� banda,� la� mateixa� Recomanació� destaca� la� importància� de� que� el�
ciutadà�sigui�conscient�del�moment�exacte�en�el�que�seu�sufragi�és�emès�ja�que,�en�vista�
de�la�varietat�de�petites�accions�que�s'han�de�dur�a�terme�en�una�sessió�de�vot,�resulta�
senzill�que�l'elector�no�discrimini�la�importància�de�cadascuna.�En�el�cas�del�vot�en�paper,�
la� inserció� del� sobre� dins� l'urna� marca� un� moment� simbòlic� irreversible� fàcilment�
comprensible,�però�l'acte�equivalent�en�l'esfera�informàtica�seria�un�cop�de�ratolí,�similar�
als�que�s'hauran�fet�en�etapes�immediatament�anteriors�de�la�mateixa�sessió,�i�és�per�això�
que,�en�aquests�casos,�duplicar�la�confirmació�del�vot�o�emfasitzar�d'alguna�forma�quin�és�
el� moment� realment� irreversible� esdevé,� com� apunta� la� Comissió� de� Venècia,� força�
rellevant.�
�
De�tota�manera,�la�segona�conclusió�aportada�per�la�Comissió�també�podria�entendre's�
com�a�la�necessitat�de�que�hi�hagués�un�seguiment�del�sufragi�un�cop�emès�de�tal�forma�
que� l'elector� rebi� la� confirmació� de� que� tot� el� tràmit� s'ha� dut� a� terme� correctament.� Si�
aquésta� fos� la� interpretació� correcta,� la� implementació� del� vot� remot� esdevindria� força�
complicada�car,�com�hem�vist�en�els�paràgrafs�anteriors,�no�resulta�senzill�incorporar�una�
traça�exhaustiva�del�vot�emès�remotament�sense�comprometre�ni�la�llibertat�de�l'elector�
ni�el�secret�de�la�votació.�
�
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�
3.3.�La�identificació�del�votant.��
�
Certs�mecanismes�de�votació�electrònica�no�incorporen�cap�novetat�en�aquesta�etapa�del�
procés� electoral,� però� no� per� això� deixen� de� presentar� certs� interrogants.� D'altres,�
singularment� els� que� es� basen� en� mecanismes� remots,� converteixen� aquest� moment�
d'identificació� en� un� dels� més� transcendents� per� a� garantir� el� conjunt� de� principis�
electorals�bàsics�en�qualsevol�democràcia.��
�
El� vot� electrònic� presencial� no� acostuma� a� incorporar� grans� innovacions� en� la� fase�
d'identificació� i� concentra� les� seves� aportacions� en� l'etapa� d'emissió� del� vot� i� posterior�
escrutini�però�la�vinculació�entre�ambdues�fases�pot�arribar�a�generar�certs�problemes.�
Ens�referim�concretament�a�la�hipotètica�reconstrucció�en�els�dos�tràmits�de�la�seqüència�
cronològica� de� votants.� Si� això� fos� possible,� la� vinculació� d'ambdues� bases� de� dades�
vulneraria� el� secret� de� votació� i� el� vot� electrònic� esdevindria� inadmissible� des� d'una�
òptica�democràtica.�
�
A� Veneçuela,� per� exemple,� l'autoritat� electoral� es� va� veure� obligada� a� introduir� canvis�
d'última� hora� en� la� metodologia� de� votació� perquè� diversos� observadors� internacionals�
van� detectar� una� opció� de� reconstruir� la� seqüència� de� votació,� amb� el� contingut�
corresponent� de� cada� vot,� a� partir� del� rellotge� intern� que� tots� els� ordinadors� porten�
incorporat.� Davant� d'aquestes� situacions,� la� mesura� més� efectiva� consisteix� lògicament�
en� evitar� que� la� plataforma� informàtica� pugui� elaborar� llistats� cronològics,� però�
convindria� que� la� fase� d'identificació,� tot� i� dur�se� a� terme� de� forma� plenament�
convencional,� també� evités,� en� la� mesura� que� fos� possible,� la� possibilitat� de� generar�
llistats� semblants.� Atès� que� el� problema� apareix� quan� es� vinculen� les� dues� llistes,�
l'absència�d'una�conjura�qualsevol�perill.�
�
D'altra� banda,� en� el� cas� de� les� votacions� remotes,� resulta� important� diferenciar� entre�
aquells� casos� en� els� que� es� crea� una� credencial� específica� per� a� votar� i� aquells� altres�
supòsits� en� els� que� la� identificació� es� realitza� amb� credencials� multiús� com� ara,� per�
exemple,�el�nostre�DNI.�Ambdues�opcions�tenen�avantatges�i�inconvenients.�
�
En�primer�lloc,�no�són�molts�els�països�que�poden�realment�utilitzar�de�forma�massiva�i�
general� credencials� genèriques� perquè� això� suposaria� tindre� ja� desplegat� una� xarxa� de�
signatures� digitals.� A� l'Estat� espanyol,� per� exemple,� el� DNIe� es� lliura� a� tota� aquella�
persona�que�va�a�renovar�se�la�credencial,�però�costarà�força�temps�fins�que�arribem�a�
una�situació�de�implantació�i�ús�ordinari�d'aquests�sistemes.�Des�d'aquesta�perspectiva,�
Estònia� constitueix� segurament� un� referent� emblemàtic.� Gran� part� del� seu� èxit� en� la�
introducció�del�vot�remot�rau�en�que�aquesta�iniciativa�no�neix�de�forma�aïllada,�sinó�com�
una� mesura� més� dintre� d'un� programa� general� d'implantació� de� l'administració� i� el�
govern�electrònics.�El�vot�remot�esdevé�aleshores�una�aplicació�més�i�segurament�no�la�
més�important�a�efectes�pràctics�per�als�ciutadans�d'aquest�país.�
�
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Ginebra� és� el� cas� contrari.� Al� no� comptar� encara� amb� credencials� electròniques�
universalment� distribuïdes� o� potser� perquè� ho� consideren� contraproduent� en� el� cas� de�
les� convocatòries� electorals,� el� cert� és� que� generen� un� instrument� específic� vàlid�
simultàniament� per� a� la� identificació� i� la� � votació� i� disponible� a� més� a� més� per� als� tres�
canals� de� participació� habilitats,� és� a� dir,� el� postal,� el� presencial� i� l'electrònic.� Es� tracta�
d'un�imprès�amb�tres�seccions�i,�en�el�cas�de�l'apartat�electrònic,�hi�figura�una�clau�de�pas�
que�l'elector�haurà�d'introduir�quan�iniciï�la�sessió�virtual�de�votació.�
�
No�és�gens�clar�quin�dels�dos�sistemes�descrits�anteriorment�és�més�garantista�des�d'un�
punt�de�vista�jurídic.�El�primer�ofereix�lògicament�més�agilitat�i�rapidesa�en�la�tramitació,�
però� el� fet� de� que� la� votació� comparteixi� les� mateixes� eines� d'identificació� amb� altres�
tràmits� ordinaris� de� l'administració� electrònica� pot� generar� certs� riscos� relatius� a� la�
seguretat�del�sistema�i�a�la�pròpia�percepció�psicològica�per�part�dels�ciutadans.��
�
Les�plataformes�electorals�basades�en�eines�informàtiques�han�d'emfasitzar�l'apartat�de�
seguretat� car� els� llindars� admissibles� per� altres� operacions� no� son� normalment�
acceptables�per�a�l'emissió�d'un�sufragi.�En�aquests�casos,�per�exemple,�el�càlcul�de�riscos�
i�la�probabilitat�de�fallides,�mètodes�d'ús�habitual�a�la�ciència�informàtica,�han�de�tenir�un�
pes�específic�molt�menor�del�que�tenen�quotidianament.�Si�la�credencial�multiús�no�està�
adequadament� dissenyada,� pot� donar�se� el� cas� de� que� ens� veiem� obligats� a� utilitzar� el�
mateix� nivell� de� seguretat� en� tots� els� supòsits� i� això� podria� comprometre� l'èxit� de� la�
logística�electoral.�
�
D'altra� banda,� des� d'una� òptica� estrictament� ciutadana,� seria� bo� acompanyar� l'acte� de�
votació� de� certa� solemnitat� litúrgica� que� evidenciés� que� ens� trobem� en� un� moment�
central�de�tot�l'edifici�democràtic.�Les�votacions�tradicionals�en�paper�ho�aconsegueixen�
de�forma�automàtica�amb�la�instal�lació�de�nombrosos�centres�de�votació�en�llocs�públic�
o� la� mobilització� de� milers� de� persones� anònimes� per� a� garantir� la� bona� marxa� de� la�
jornada.�De�fet,�en�un�diumenge�electoral,�tot�està�preparat�per�a�que�qualsevol�ciutadà,�
voti�o�no,�percebi�que�es�no�es�tracta�d'un�dia�més,�sinó�d'una�jornada�especial.�
�
En� canvi,� si� el� vot� es� produeix� remotament,� aquesta� litúrgia� pot� quedar� salvatgement�
aniquilada� i� la� votació� pot� esdevenir� un� tràmit� rutinari� dut� a� terme� entre� una� cerca� a�
Internet�i�la�visualització�on�line�del�darrer�capítol�d'una�telesèrie.�Recordem�a�més�a�més�
el� que� s'ha� comentat� en� paràgrafs� anteriors� sobre� les� Recomanacions� del� Consell�
d'Europa� a� fi� i� efecte� d'evitar� la� precipitació� en� el� moment� del� vot.� Així� doncs,� aplicant�
aquest� plantejament� al� tràmit� de� la� identificació,� podria� afirmar�se� que� la� credencial�
multiús�converteix�en�rutinari�un�acte�que�ha�de�tenir�certs�trets�especials.�En�canvi,�amb�
independència� d'altres� problemes� que� puguin� aparèixer,� generar� una� credencial�
específica�per�a�una�elecció�determinada�sembla�concordar�millor�amb�la�solemnitat�que�
estem�buscant.�
�
�
�
�
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4.� Una� proposta� d’implementació� del� vot� electrònic� a� les� eleccions� al� Parlament� de�
Catalunya.�
�
A� partir� dels� treballs� realitzats� pels� autors� fins� a� la� data,� les� conclusions� a� les� que� hom�
arriba�per�a�l’implementació�del�vot�electrònic�a�les�eleccions�al�Parlament�de�Catalunya�
estaran�condicionades�en�primer�lloc�pel�disseny�del�(futur?)�sistema�electoral�català,�la�
consideració�dels�riscos�jurídico�polítics�inherents�a�l’e�vot�així�com�a�la�voluntat�política�
necessària�per�a�la�seva�introducció.��
�
Obviament�el�darrer�dels�elements�és�l’únic�en�el�que�els�autors�no�podem�manifestar�
nos,�tota�vegada�que�escatir�els�costos�polítics�va�més�enllà�del�nostre�coneixement.�Per�a�
la� resta,� l’Informe� pretèn� oferir� els� principals� criteris� tant� per� la� tria� de� la� solució�
tecnològica�com�per�a�l’establiment�de�salvaguardes�jurídiques�que�enfrontin�els�reptes�
que�es�deriven�d’un�nou�procediment�de�votació�com�és�aquest.��
�
No� obstant� ja� s’ha� assenyalat� que� aquests� processos� han� de� fonamentar�se� en� la� una�
introducció�gradual�que�garanteixi�la�coexistència�i�complementarietat�dels�sistemes�de�
vot�tradicional�i�electrònic.�Aquest�accent�en�el�tempo�incideix�en�la�necessitat�de�mostrar�
als� ciutadans� que� l’ús� de� les� solucions� de� vot� electrònic� no� desvirtuen� els� resultats�
esperables�respecte�de�l’ús�del�vot�en�paper.��
�
De�totes�formes�l’argument�central�per�a�proposar�la�coexistència�del�vot�electrònic�i�del�
vot�en�paper�és�la�voluntat�d’ampliar�els�canals�tradicionals�de�participació,�a�banda�que�
la�generació�de�confiança�en�els�nous�sistemes�d’emissió�del�vot�s’assoleix�millor�a�l’oferir�
una� incorporació� voluntària� a� l’ús� del� nou� procediment.� En� aquest� sentit� ja� s’ha�
assenyalat�que�un�procés�creixent�d’introducció�de�l’e�vot�podria�iniciar�se�a�partir�de�les�
solucions�de�ROC,�en�tant�que�suposen�canvis�mínims�respecte�del�sistema�tradicional�en�
un�entorn�electoral�com�l’actual.�Coincidiriem�en�que�l’objectiu�de�màxims�fóra�l’ús�del�
VR,�en�el�que�desapareixen�les�barreres�de�temps�i�espai�en�la�participació�electoral�i�que�
és�especialment�indicat�pels�votants�que�resideixen�en�l’exterior.��
�
Entre� ambdós� extrems� hi� ha� les� solucions� d’EED� que,� d’entrada,� compten� amb� un� alt�
potencial�d’èxit:�el�vot�mitjançant�telefonía�mòbil�d’ultima�generació�i�molt�especialment�
les�urnes�electròniques�amb�emissió�d’un�RVVV.�Si�bé�la�primera�opció�té�com�a�principal�
avantatge� el� su� elevat� nivell� de� penetració� (reduïnt� dràsticament� el� risc� de� fractura�
digital),�al�mateix�temps�planteja�seriosos�dubtes�sobre�la�garantia�dels�principis�jurídics�
més�elementals�en�l’emissió�del�vot.��
�
L’altra� de� les� opcions,� les� urnes� electròniques� amb� pantalla� tàctil� i� emissió� de� RVVV,�
esdevé�la�solució�que�aparentment�aporta�millors�possibilitats�d’acceptació�ciutadana�així�
com�de�control�i�auditoria.�En�primer�lloc�aquestes�solucions�es�caracterizen�per�la�seva�
gran�similitud�funcional�amb�els�caixers�automàtics�de�les�entitats�bancàries,�la�qual�cosa�
permet� un� aprenentatge� ràpid� i� assequible� independentment� de� les� variables�
sociodemogràfiques� que� es� tinguin� en� consideració.� La� presència� d’una� interfície�
audiovisual� permet� també� de� reforçar� els� vincles� de� reconeixement� i� d’identificació�

Josep�Mª�RENIU�/Jordi�BARRAT�

34�

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

110

El�vot�electrònic�a�les�eleccions�al�Parlament�de�Catalunya.��

partidista� entre� el� votant� i� les� candidatures,� especialment� en� cohorts� avançades.� En�
segon�lloc,�la�seva�incorporació�en�un�entorn�controlat�no�implica�un�trencament�amb�el�
procés�electoral�convencional,�atès�que�segueix�essent�necessària�la�presència�del�ciutadà�
en� el� col�legi� electoral� i,� per� tant,� es� manté� el� caràcter� litúrgic� de� l’acte� electoral.� En�
tercer� lloc,� l’emissió� de� RVVV� manté� oberta� la� porta� a� la� realització� de� processos�
d’auditoria� dels� resultats� enregistrats� pels� terminals� de� votació,� avaluant�se� així� el� grau�
de�congrüència�entre�aquests�i�els�RVVV.��
�
Els�inconvenients�de�l’implementació�de�les�solucions�de�vot�electrònic�en�un�entorn�com�
el� català� semblen� ser,� a� banda� de� les� qüestions� jurídico�polítiques,� de� naturalesa�
estrictament� econòmica.� Prenent� com� a� base� les� dades� de� les� darreres� eleccions� al�
Parlament�de�Catalunya�de�l’any�2006,�es�constata�que�en�el�conjunt�del�territori�es�varen�
instalar�un�total�de�8.315�meses�electorals.�Tot� i�la�dificultat�en�l’obtenció�de�les�dades�
reals� per� a� aquest� Informe,� el� cost� mig� de� les� terminals� de� ROC� o� d’EED� oscil�la� en� un�
entorn�entre�els�1.000�(ROC�tipus�Demotek)�i�els�2.500�€�per�unitat�(EED�tipus�IEPCC).�
�
El�cost�en�el�desplegament�d’aquestes�solucions�es�situaria�en�volums�d’entre�5.341.000�i�
13.352.500� €� en� el� cas� de� dotar� d’un� terminal� a� cada� secció� electoral,� mentre� que�
l’escenari� d’una� migració� total� suposaria� una� despesa� d’entre� 8.315.000� i� 20.787.500� €�
per�a�la�substitució�de�totes�les�meses�electorals,�qüantitat�a�la�que�s’hauria�d’afegir�un�
15%�addicional�del�cost�total�en�concepte�de�terminals�de�reserva�per�a�contingències.��
�
Obviament�el�cost�polític�del�desplegament�–parcial�o�total��dels�ROC�o�dels�EDD�en�tot�el�
territori� ultrapassa� la� viabilitat� d’una� recomanació.� No� obstant� sí� que� és� adient� el�
plantejar�se� l’establiment� del� VR� per� als� catalans� residents� a� l’exterior� així� com� per�
aquells� ciutadans� del� principat� que� ho� desitgin.� Com� a� mesura� complementària� es�
recomanaria,� en� aquest� escenari,� l’introducció� de� terminals� d’EED� a� les� seus� de� les�
Comunitats�Catalanes�a�l’Exterior�així�com�també�en�un�àmbit�territorial�reduït�com�és�la�
circunscripció� de� Lleida.� En� aquest� cas� la� despesa� del� desplegament� d’un� terminal� per�
secció�electoral�oscil�laria�entre�391.000�i�977.500�€,�essent�raonable�com�a�inversió�per�a�
valorar�les�possiblitats�d’implementació�futura.��
�
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Eleccions a la Junta de Govern del CETIB 2009
Els dies 3 i 4 de juny van tenir lloc les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB). Diversos membres de
l’Àrea de Processos Electorals van actuar com a observadors en aquest procés
electoral, en el qual, per primer cop, el vot electrònic per Internet va ser l’únic canal de
votació.
Calendari electoral
El procés electoral té una durada de 45 dies, des de l’Acord de la Junta de Govern de
convocatòria d’eleccions fins a la jornada de votació. Durant aquest termini, es designen els
membres de la mesa electoral i es constitueix; s’exposa el cens electoral, amb termini per a
reclamacions i resolució d’aquestes fins que s’aprova el cens definitiu; es presenten i es
proclamen les candidatures; aquestes fan la seva campanya electoral i, finalment, es du a
terme la votació electrònica i té lloc l’escrutini i la difusió dels resultats.
Candidatures
Es presenten dues candidatures a la Junta de Govern. Les llistes són obertes i cada elector
pot votar o bé per la totalitat de la llista o bé per algun dels seus membres. Igualment, també
es pot votar per membres de les dues llistes, sempre que no hi hagi coincidència de càrrecs
als quals es presenten. Així, per exemple, un pot votar pel degà d’una candidatura i pel
vicedegà de l’altra.
Credencial de vot
Tots els col·legiats inscrits en el cens van rebre per correu postal al seu domicili:
l’identificador personal i la clau d’accés per poder votar. Això és la credencial que els atorga
el dret a votar en aquests comicis. Per tal de votar, cal entrar en una pàgina web concreta a
través del web del CETIB, on els electors han d’introduir el número de col·legiat, la
contrasenya de la credencial de vot que han rebut al seu domicili i un número concret d’una
graella de coordenades. A partir d’aquest moment, estan acreditats per votar per els
candidats que desitgin. Un cop finalitzada l’elecció, el sistema demana que s’introdueixi la
clau de vot.
Procediment de votació
El CETIB ha contractat l’empresa catalana Scytl, dedicada al desenvolupament de solucions
de vot electrònic, per dur a terme les votacions per Internet amb plenes garanties jurídiques i
de seguretat. Membres d’aquesta empresa han estat presents en totes les fases del procés.
Composició de la mesa
El dia 2 de juny va tenir lloc la constitució de la mesa electoral, també anomenada mesa de
custòdia. Aquesta estava formada per cinc col·legiats i dos interventors (un de cada
candidatura presentada). Durant el transcurs de la jornada es va fer una demostració de
creació de la mesa, on es va explicar que calia introduir una clau per tal d’obrir la mesa.
Aquesta clau electrònica va ser lliurada en fragments a cada membre de la mesa, establint
un llindar de seguretat de 5 de 7 claus, necessàries per obrir la votació i obtenir els resultats
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electorals. Cada membre introduïa un codi alfanumèric de 8 dígits com a contrasenya per
protegir el seu fragment de la clau.
Jornades de votació
Durant els dies 3 i 4 de juny es va procedir a la votació. El dia 3, des de les 10 h del matí, els
col·legiats ja podien emetre el seu vot des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.
Només calia que introduïssin la seva acreditació.
Les franges horàries de 10 a 14 h i de 19 a 22 h són les que mostren major activitat
electoral. La primera, a causa de les primeres hores d’inici de la votació, i la segona
s’atribueix al fet que a la finalització de la jornada laboral, nombrosos col·legiats van optar
per votar des de les seves llars.
Durant el dia 4, es van instal·lar diversos ordinadors a la seu del CETIB, on els col·legiats
podien anar a votar des de les 10 fins a les 20 h. Igualment se’ls requeria la clau de vot i la
contrasenya, però si se’ls havia extraviat tenien l’opció de sol·licitar-la de nou als membres
de la mesa i poder emetre el seu vot des del Col·legi.
Les franges horàries de 10 a 13 h i de 16 a 19 h són les que van registrar major activitat. El
matí, igual que el dia anterior, fou la franja que registrà màxims accessos a la xarxa.
Del 100% dels electors, un 60% van votar el primer dia, mentre que un 40% ho van fer
durant el segon.
La participació total va ser d’un 8% (617 votants), xifra molt similar a la dels últims comicis
celebrats, l’any 2005.
Tant si la votació es realitzava des de casa, des de l’oficina, o des del mateix Col·legi, els
electors tenien la possibilitat d’imprimir-se el rebut de la seva votació, que permetia
comprovar que el vot havia estat efectuat. L’empresa Scytl posava a disposició dels electors
una adreça web amb el llistat de rebuts de votació, i cada elector podia comprovar si el seu
hi era.
Tancament i escrutini
El dia 4 a les 20 h es va tancar la votació. El president de la mesa va anunciar que
finalitzava la jornada electoral i que es procedia al recompte dels vots.
Els membres de l’empresa Scytl es van encarregar del procediment tècnic per a l’escrutini.
En primer lloc, van descarregar l’urna electrònica (on hi havia el cens electoral). En aquest
punt es du a terme un procés anomenat mixing, mitjançant el qual, els vots emesos es
desassocien dels electors, de manera que no existeixi cap tipus de connexió entre vot i
persona. Els vots són emmagatzemats en un dispositiu USB i traslladats a l’ordinador
d’escrutini (un dispositiu i un ordinador que el dia de la constitució de la mesa van ser
precintats i custodiats pels membres de la mesa).
En segon lloc, els set membres de la mesa introdueixen la seva clau en un lector de targetes
per tal d’iniciar l’escrutini. És necessari que cinc dels set membres de la mesa introdueixin la
seva clau; si no, no es pot iniciar el recompte i caldria repetir les votacions perquè no se’n
podrien conèixer els resultats.
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Per acabar, l’ordinador d’escrutini està connectat a un projector i es visualitzen els resultats
instantàniament. Així, tots els assistents al recompte poden observar quina candidatura és la
guanyadora i els percentatges de vot simultàniament als membres de la mesa.
Avantatges d’aquesta votació per Internet
- Accessibilitat. Es facilita que els col·legiats no s’hagin de desplaçar fins al col·legi per
poder votar, podent-ho fer des del seu lloc de treball, des de casa... amb l’únic
requisit d’un ordinador amb connexió a Internet.
- Distribució geogràfica dels votants. Tot i no produir-se un increment de la
participació, sí que s’observa que hi ha una major desconcentració del vot, que ja es
va detectar en les passades eleccions amb la introducció del vot remot per Internet.
Els vot dels col·legiats que resideixen fora de Barcelona ciutat ha augmentat; amb la
qual cosa la distribució de la Junta de Govern és més proporcional, geogràficament
parlant.
- Verificabilitat del vot. Els votants poden imprimir-se el rebut de votació, document
que els permet comprovar si el seu vot ha estat comptabilitzat o no.
- Rapidesa en el recompte. Els vots són recomptats automàticament, sense marge
d’error.
- Llistes obertes. En aquesta elecció, s’ha facilitat al màxim que els col·legiats votessin
a la persona, en lloc del vot a llista en bloc.
Avaluació de la seguretat
Miquel Soriano, catedràtic d’Enginyeria Telemàtica de la UPC, ha estat present en aquesta
votació com a observador, i ha dut a terme una anàlisi de la seguretat en entorn de votació
electrònica, on s’han descrit els següents requisits que ha de satisfer una votació d’aquest
tipus:
-

Identificació única del votant (control de cens i que cada elector només pugui votar
una vegada).
Privacitat del votant.
Avaluació dels resultats, en termes de detecció de frau.
Prevenció de correlacions entre vot i votant.
Prevenció de resultats parcials, evitant que es pugui accedir als resultats abans de
finalitzar el procés.
Verificabilitat del vot.
Nivells de seguretat i rigor en la composició de la mesa i en el recompte.

S’ha conclòs que llevat de la identificació única del votant, tots els requisits es van complir
de manera segura i rigorosa.
La identificació dels votants es va realitzar mitjançant una credencial emesa pel mateix
CETIB, que incloïa una clau de vot i una contrasenya i s’enviava a tots els col·legiats.
Aquesta solució és acceptable tècnicament en termes de seguretat però permet que un
col·legiat faciliti els seus codis d’accés a un altre i aquest altre pugui emetre el vot del primer.
No obstant això, aquest mateix problema pot existir en el cas de votació tradicional amb
papereta; per tant, no és un problema derivat de les votacions electròniques.

Diputació, 303, àtic
08009 Barcelona
Tel. 93 551 59 90
Fax 93 567 64 80
eleccions.governacio-ap@gencat.cat

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

116

Estadístiques
Eleccions Junta de Govern 2009
10/06/2009


1. Estadístiques globals ________________________________________ 3
2. Estadístiques diàries _________________________________________ 4
3. Estadístiques per hora _______________________________________ 5
4. Conclusions ________________________________________________ 7
5. Glossari ____________________________________________________ 8

3.01.02.
Tramitacions en curs

Núm. 701

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2010
117

1. Estadístiques globals
A continuació es mostren les estadístiques generals de l’elecció, més informació sobre la
interpretació d’aquestes estadístiques i les conclusions que se’n poden extreure es troben a
les seccions 4 i 5 d’aquest document.

Estadístiques Junta de Govern CETIB 2009
Total Accessos

40855

Total Arxius

30728

Total Pàgines

13905

Total Visites

979

Total KBytes

620645

Total Clients

750

Total URLs

62
Mitjana

Accessos per Hora

Max
851

2703

Accessos per Dia

20427

21968

Arxius per Dia

15364

17655

6952

6960

Visites per Dia

489

571

KBytes per Dia

310322

366597

Pàgines per Dia

.03
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2. Estadístiques diàries
Estadístiques diàries Eleccions Junta de Govern CETIB 2009
Dia

Accessos

Arxius

Pàgines

Visites

Clients

KBytes

3

21968

53.77%

17655

57.46%

6960

50.05%

571

58.32%

480

64.00%

366597

59.07%

4

18887

46.23%

13073

42.54%

6945

49.95%

409

41.78%

326

43.47%

254048

40.93%

.04
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3. Estadístiques per hora
Dia 3 de març

Estadístiques per hores dia 3 de Juny Eleccions Junta de Govern CETIB 2009
Hora

Accessos

Arxius

Pàgines

KBytes

10

2703

12.30%

2151

12.18%

859

12.34%

44550

12.15%

11

2387

10.87%

1813

10.27%

760

10.92%

38382

10.47%

12

1743

7.93%

1514

8.58%

543

7.80%

29591

8.07%

13

1682

7.66%

1421

8.05%

573

8.23%

28470

7.77%

14

788

3.59%

663

3.76%

287

4.12%

12945

3.53%

15

1020

4.64%

806

4.57%

284

4.08%

15732

4.29%

16

1397

6.36%

1164

6.59%

464

6.67%

23579

6.43%

17

1302

5.93%

1019

5.77%

376

5.40%

19148

5.22%

18

1079

4.91%

899

5.09%

345

4.96%

19046

5.20%

19

1797

8.18%

1395

7.90%

560

8.05%

28248

7.71%

20

2144

9.76%

1714

9.71%

691

9.93%

38293

10.45%

21

1199

5.46%

985

5.58%

402

5.78%

21974

5.99%

22

1109

5.05%

871

4.93%

338

4.86%

18845

5.14%

23

816

3.71%

603

3.42%

265

3.81%

14864

4.05%

.05
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Estadístiques per hores dia 4 de Juny Eleccions Junta de Govern CETIB 2009
Hora

Accessos

0

Arxius

422

2.23%

350

1

85

0.45%

54

2

91

0.48%

3

0

4

Pàgines

KBytes

138

1.99%

5137

2.02%

10.27%

15

0.22%

297

0.12%

67

0.51%

29

0.42%

2542

1.00%

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

28

0.15%

15

0.11%

26

0.37%

190

0.07%

5

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

6

254

1.34%

172

1.32%

65

0.94%

3635

1.43%

7

161

0.85%

133

1.02%

62

0.89%

3118

1.23%

8

771

4.08%

630

4.82%

246

3.54%

11907

4.69%

9

1270

6.72%

956

7.31%

393

5.66%

20649

8.13%

10

1796

9.51%

1227

9.39%

727

10.47%

26018

10.24%

11

1594

8.44%

1062

8.12%

616

8.87%

20245

7.97%

12

1933

10.23%

1346

10.30%

699

10.06%

27405

10.79%

13

2038

10.79%

14

2.68%

1241

9.49%

728

10.48%

19159

7.54%

829

4.39%

605

4.63%

333

4.79%

11151

4.39%

15

727

3.85%

539

4.12%

264

3.80%

8857

3.49%

16

1506

7.97%

1111

8.50%

547

7.88%

21520

8.47%

17

1614

8.55%

979

7.49%

612

8.81%

18565

7.31%

18

1784

9.45%

1188

9.09%

673

9.69%

26296

10.35%

19

1894

10.03%

1392

10.65%

695

10.01%

27192

10.70%

.06
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4. Conclusions
Basant-nos en les estadístiques del servidor, podem veure que els accessos a la plataforma
de votació durant el primer dia van ser lleugerament superiors als del segon dia, arribant a
prop d’un 60% dels accessos totals de la votació.
Durant el primer dia, els accessos a la plataforma van ser alts durant tot el matí amb un pic
d’activitat important a primera hora. Durant la tarda els accessos van ser moderats fins a les
19h on es va tornar a tenir una alta activitat. A la nit els accessos a la plataforma van ser
gairebé nuls.
En el segon dia l’activitat va ser més o menys regular excepte a l’hora de dinar on van
disminuir els accessos a la plataforma. Es van registrar els nivells més alts del dia a primera
hora del matí i a les últimes hores de la tarda, abans de tancar l’elecció.

.07
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5. Glossari
Accessos: representen el nombre total de sol·licituds fetes al servidor durant un període de
temps concret (mes, dia, hora, etc.)
Arxius: representen el nombre total de sol·licituds que es responen amb l’enviament de
dades a l’usuari. No totes les peticions enviaran dades, com és el cas de les peticions “404 –
Página no encontrada” o les peticions de pàgines que encara estan a la cache del
navegador.
Pàgines: son les URLs que serien considerades la pàgina que es demana, i no els elements
que la composen (per exemple, gràfiques o arxius d’àudio).
Visites: és quan un lloc remot fa una petició d’una pàgina al servidor per primera vegada.
Mentre el mateix lloc segueixi fent peticions dins d’un període de temps donat, es
consideraran part de la mateixa visita.
Clientes: és el nombre de direccions IP/màquines que fan peticions al servidor.
Un KByte (KB) són 1024 bytes (1 Kilobyte). S’utilitza per a mostrar la quantitat de dades que
es transfereix entre el servidor y la màquina remota.

.08
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Informe�Tècnic�de�les�votacions�electròniques�als�càrrecs�de�la�
Junta�de�Govern�del�CETIB�(3�i�4�de�juny)�
�
Autor:�
Miquel�Soriano�
Barcelona,�2009�06�19�
�

1.�Introducció�
Els passats 3 i 4 de juny van tenir lloc les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del
CETIB (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona), en les que el sistema de
votació utilitzat fou únicament el vot electrònic remot, a través d’Internet.
Aquest informe no pretén ser una auditoria completa del sistema, ja que això exigiria,
entre d’altres coses, que prèviament s’hagués auditat el programari utilitzat. Es tracta
simplement de descriure els requeriments de seguretat que ha de satisfer un sistema de
votacions electròniques i verificar si la solució adoptada (arquitectura del sistema,
protocols de creació i tancament de la mesa electoral, ...) satisfà aquests requeriments.

�
2.�Procediment�
El sistema de votació utilitzat fa servir la tecnologia Pnyx.core, elaborada per l’empresa
Scytl. L’arquitectura d’aquesta solució està descrita en el document “Pnyx.core: La
clave para garantizar elecciones electrónicas seguras. Descripción del producto
criptográfico para votación electrónica segura”, lliurat per l’empresa Scytl al CETIB, i
posat a disposició de l’autor d’aquest informe.
a. Creació de la mesa.

Abans d’iniciar el procés de votació pròpiament dit, el dimarts dia 2 de juny es va crear
la mesa electoral, constituïda per 5 membres més dos interventors (un de cadascuna de
las candidatures presentades). En aquest acte, es va generar la clau privada de l’elecció,
es van repartir els fragments entre els membres de la mesa, i un cop repartits es va
destruir aquesta clau privada. Cada membre de la mesa, va rebre una targeta intel·ligent
on es va emmagatzemar el seu fragment, protegit amb una contrasenya de 8 dígits,
triada per cadascú dels membres.
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b. Procés de votació.

Els usuaris van poder emetre el seu vot a la sala de votació virtual, a partir de les 10 h
del 3 de juny, a través del web del Col·legi. Per a la identificació dels usuaris, es va fer
servir una credencial com la que es mostra a continuació.

Figura 1. Exemple de credencial de vot

Els electors s’identificaren introduint el número de col·legiat i la clau de vot i
contrasenya que figuren a la credencial de vot. La contrasenya correspon a la cel·la en
què es creuen la fila i la columna que la plataforma de vot els hi sol·licitava. Un cop
s'omplien els tres paràmetres el funcionament era el següent:
1. El codi de col·legiat i el de la coordenada que es demanava s'enviaven al
servidor de votació.
2. Si tot era correcte, el servidor enviava un arxiu PKCS12 (key roaming) al
client de vot (applet). L’arxiu PKCS12 emmagatzema la clau privada X.509
amb el certificats de clau pública, protegida amb una contrasenya de base clau
simètrica
3. L'applet utilitza el codi de vot com la clau d'accés al PKCS12, i d’aquesta
manera s’identifica al votant contra la plataforma de vot.
4. Quan l’usuari havia finalitzat la seva elecció, s’utilitzava de nou la clau
privada del votant, que consta en el PKCS12 per signar el vot xifrat.
Cal dir també, que el CETIB va posar ordinadors a la disposició dels electors, ubicats a
la seu del mateix col·legi per permetre el vot a aquelles persones que no poguessin
disposar-ne d’un, o tinguessin algun problema de configuració.
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La plataforma de votació oferia al votant la possibilitat de tenir un rebut de vot, que
permetia que els diferents electors poguessin veure a posteriori, que el seu vot ha estat
comptabilitzat (equivalent a veure que el seu vot que ha entrat a l’urna, i ha estat
comptat). Els rebuts de votació estan disponibles a l’adreça:
http://www.cetib.cat/media/upload/arxius/collegi/eleccions/rebuts-votacio.pdf
c. Tancament de l’elecció.

El tancament de l’elecció es va fer seguint el protocol que Scytl havia lliurat al CETIB.
Bàsicament els passos van ser:
1. Es van portar a la sala d’actes l’ordinador d’escrutini i un dispositiu USB
precintats segons el protocol definit pel CETIB. Es va obrir en presència dels
membres de la mesa electoral i es va endegar.
2. L’ordinador de cens (el mateix que es va utilitzar durant la creació de la mesa)
fou dut a la sala d’actes pel personal de Scytl i va ser connectat
3. El personal de Scytl va utilitzar aquest ordinador per a tancar l’elecció quan el
president va donar el vist-i-plau. A partir d’aquest moment es va procedir a la
descàrrega de l’urna electrònica, i a emmagatzemar-la en el dispositiu USB
esmentat en el punt 1. Aquest procés va finalitzar a les 20h 17’, moment en el
que el dispositiu USB va ser connectat a l’ordinador d’escrutini, per a poder
importar l’urna al sistema d’administració de Pnyx.
4. A les 20h 22’, a fi i efecte d’iniciar el procés de mixing i desxifratge de vots, els
7 membres de la mesa electoral varen inserir la seva targeta intel·ligent al lector
de l’ordinador d’escrutini. Per a poder recuperar el fragment de la clau privada
de l’elecció els membres de la mesa van escriure la mateixa contrasenya que la
que van utilitzar el dia de la creació de la mateixa. Un cop l’ordinador
d’escrutini va recuperar els diferents fragments,va poder reconstruir la clau
privada de l’elecció.

Figura 2. Targeta intel·ligent on hi ha un fragment de la clau privada de l’elecció
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5. A les 20h 27’ amb la clau privada reconstruïda es va iniciar el procés de mixing
i desxifratge.
6. A les 20h 30’ es va procedir a realitzar el recompte dels vots segons el model
electoral del CETIB.
7. A les 20h 36’ va finalitzar el recompte, es van mostrar els resultats a la pantalla
de l’ordinador escrutini per a què la mesa electoral els revisés i a les 20h 37 es
van fer públics a tots els presents a la sala

3.�Anàlisi�de�la�seguretat�
A continuació es detallaran els requisits que s’han de satisfer en un entorn de votació
remota electrònica i s’analitzarà breument si el procediment emprat els satisfà.
a. Identificació única del votant, valoració de com tracta el programa qui està en el cens
i que l’usuari no voti més cops del que permet el procés electoral.

En la solució adoptada, no es van fer servir certificats digitals propis dels usuaris
(p.e., DNI electrònic, o possibles certificats del mateix col·legi). Atès aquesta
situació, la plataforma de vot va fer servir un sistema de key roaming que facilita
certificats digitals als votants (de forma pràcticament transparent per a ells).
Aquest certificat digital s'utilitza per identificar el votant i signar digitalment el
vot. El procediment és el que s’ha comentat en l’apartat Procés de votació. El
número de col·legiat i el codi de la coordenada es van utilitzar per descarregar el
arxiu individual PKCS12 (identificació del key roaming), i el codi de vot
s'utilitzà per obrir aquest arxiu PKCS12 amb el qual el votant es pot identificar i
signar els vots. Tot i que la solució és prou bona (una de les millors, a falta de
certificats d’identificació d’usuari), un usuari podria donar les seves credencials
de vot a un altre usuari sense assumir cap risc, ja que no li està donant cap
paràmetre que sigui secret per a ell i utilitzable en altres ocasions. Dit d’una altra
manera, aquesta solució no impedeix la compra-venda de vots. Tot i això, cal fer
esment que aquest mateix problema el podem tenir en una votació en paper.
La validació de que el votant forma part del cens es fa en el moment que s'emet
el vot (servidor de vot) i es torna a fer durant el procés de recompte abans del
desxifrat dels vots (mixing) per detectar l'addició fraudulenta de vots. Aquesta
verificació es podria haver realitzat també en qualsevol moment de l'elecció ja
què la signatura digital del votant dels seus vots emesos es manté (cal tenir en
compte que la signatura digital es fa sobre el vot xifrat i per tant no compromet
la privacitat del votant).
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b. Privacitat del votant.

Els vots emesos anaven xifrats amb una clau pública custodiada per la mesa
electoral (de fet, es va fer servir la tècnica de sobre digital). Com s’ha comentat,
la clau privada utilitzada en el desxifratge del vot es va dividir en shares
(fragments) que es van repartir entre els membres de la mesa electoral, i foren
emmagatzemats en targetes intel·ligents protegides per passwords. Un cop
distribuïda en fragments, la clau privada es va destruir i només es podria
regenerar si cinc membres de la mesa aportessin els seus fragments. És a dir, no
es va córrer el risc de que la clau fos recuperada durant l’elecció sense la
intervenció de la mesa electoral.
Pel xifrat dels vots es va fer servir la tècnica de sobre digital que evita descobrir
el contingut del vot mitjançant atacs de comparació.
El procés de desxifrat dels vots es va fer en una màquina aïllada de la xarxa
mitjançant un mètode de mixing (desxifrat i permutació dels vots). Per tant, no
es poden correlacionar els vots desxifrats amb els votants que els van emetre.
El rebut de vot que permet al votant verificar que el seu vot estava present en el
moment del recompte, no permet demostrar quines opcions de vot ha triat.
c. Exactitud dels resultats. Com evita el sistema els fraus, i en cas de que es produeixin
com es detecten.

Durant el període de votacions, el sistema manté sempre els vots xifrats amb la
signatura del votant. Per tant no es poden manipular ni afegir vots si no es
disposa del mecanisme d’autenticació del votant.
La plataforma de vot guarda un registre de les transaccions de l’elecció (logs)
protegit amb tècniques d'encadenat i signatura digital (logs immutables). Aquest
mecanisme permet detectar manipulacions del registre per ocultar accions
fraudulentes (p.e., eliminació de vots).
Les urnes digitals es van signar digitalment quan va acabar el procés de
l’elecció. Per tant es va poder verificar la integritat de les urnes abans de
procedir a desxifrar els vots i el seu recompte.
Els votants disposen d'un rebut de vot amb un identificador únic que només es
pot recuperar si el vot es desxifra. Per tant els mateixos votants poden verificar si
els seus vots han estat eliminats i no estaven presents en el moment del recompte
(l'identificador no es pot recuperar ni publicar per facilitar la verificació).
Els rebuts de vot dels votants estan signats digitalment per evitar que els votants
puguin manipular-los per fer queixes fraudulentes.
La configuració de l'elecció es va signar digitalment amb certificat digital en
mans dels administradors electorals. El procés per protegir la clau privada
d’aquest certificat digital és el mateix que el de la mesa electoral. Per tant no es
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pot manipular la configuració de la elecció sense la participació d'aquestes
autoritats electorals.
d. Prevenció de correlacions. Avaluar quin grau de seguretat ofereix el sistema per no
correlacionar el vot amb el votant.

Es van utilitzar sobres digital per xifrar els vots i així evitar atacs de comparació
de textes xifrats.
Es va fer servir un procés criptogràfic de mixing per evitar la correlació dels vots
desxifrats amb l'ordre d'emissió.
El procés de mixing s'executà en un servidor aïllat per evitar que atacs externs
poguessin esbrinar les permutacions aplicades en els vots.
Els identificadors dels rebuts tampoc permeten correlacions entre els rebuts i els
vots desxifrats.
e. Prevenció de resultats parcial. Com el programa evita l’accés als resultats abans que
finalitzi el procés.

La clau privada de la elecció es va destruir abans de començar el procés de
votació i només es podia reconstruir amb la col·laboració dels membres de la
mesa electoral.
f.

Verificabilitat. Tipus de verificabilitat de vot.

Els votants poden verificar la presència del seu vot en la fase de recompte,
mitjançant l'ús d'un rebut de vot. Aquest rebut es generava en el moment
d’emissió del vot i disposa d'un identificador que coneix el votant i només es pot
recuperar si es desxifra el vot.
Les urnes digitals contenen els vots xifrats amb les signatures digitals dels
votants, pel que s’hauria pogut verificar en tot moment si un vot emès està a la
urna.
g. Constitució de la urna en el moment de l’obertura. Nivell de seguretat i de rigor en la
constitució de la mesa i la generació de claus.

La constitució de l'urna en el moment de l'obertura es va fer en un entorn aïllat.
La clau privada es va dividir en fragments entre els membres de la mesa
electoral i es va destruir.
Els paràmetres de configuració de l’elecció (incloent el cens electoral) es van
signar digitalment per evitar manipulacions.
h. Constitució de la urna en el moment del recompte. Nivell de seguretat i rigor en al
constitució de la mesa al final de l’elecció i el recompte de vots.

La constitució de l'urna en el moment del recompte es va fer en un entorn aïllat.

3.01.02.
Tramitacions en curs

Núm. 701

Núm. 701

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2010
129

La clau privada es va reconstruir a partir dels fragments dels membres de la
mesa electoral.

4.�Conclusió�
De tot el que s’ha explicat, no es pot detectar cap problema, llevat de l’esmentat a la
secció a) de l’apartat Anàlisi de la seguretat. Com s’ha dit en aquest punt, no es tracta
d’un problema nou, ja què també es pot donar en el cas de votacions tradicionals
(paper). En qualsevol cas, el sistema milloraria si es fessin servir certificats digitals
emesos per una autoritat de certificació de confiança (CatCert, Firma profesional, ...)

Miquel Soriano Ibáñez
Catedràtic d’Universitat.
Enginyeria Telemàtica, UPC.
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2. Documentació tramesa per l’Agència Catalana de Protecció de Dades
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Edició : Desembre 2009
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PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ D’UNA PROPOSICIÓ DE LLEI ELECTORAL DE
CATALUNYA PER UNA PONÈNCIA DEL CONJUNT DELS GRUPS
PARLAMENTARIS



Regulació del vot de la comunitat exterior o residents ausents que viuen a
l’estranger.
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+ LEY 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. [adjuntem text complet]

7. Las disposiciones de este artículo no son aplicables al voto en las elecciones municipales de los residentes AUSENTES que viven en el extranjero, que se rige por las
disposiciones especiales de esta Ley.

6. El Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, puede regular los criterios y limitar los supuestos de aplicación de este artículo, así como establecer otros
procedimientos para el voto de los residentes AUSENTES que vivan en Estados extranjeros donde no sea practicable lo dispuesto en este artículo.

5. A continuación, su Presidente procede a introducir en la urna o urnas los sobres de votación de los residentes AUSENTES recibidos hasta ese día y el Secretario anota los
nombres de los votantes en la correspondiente lista. Acto seguido, la Junta escruta todos estos votos e incorpora los resultados al escrutinio general.

4. El día del escrutinio general, y antes de proceder al mismo, la Junta Electoral competente se constituye en Mesa Electoral, a las ocho horas de la mañana, con los
Interventores que a tal efecto designen las candidaturas concurrentes.

3. Estos electores ejercerán su derecho de voto conforme al procedimiento previsto en el párrafo tercero del artículo 73 y envían el sobre dirigido a la Junta Electoral
competente para su escrutinio, por correo certificado y no más tarde del día anterior al de la elección. En las elecciones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas y Diputados al Parlamento Europeo, cuando en este último caso se opte por la elección en España, dichos electores podrán
también ejercer su derecho no más tarde del séptimo día anterior a la elección, entregando personalmente los sobres en la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de
la Misión Diplomática en que estén inscritos, para su remisión, mediante envío electoral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la
cual procederá al envío urgente de dichos sobres a las Juntas Electorales correspondientes. En todos los supuestos regulados en el presente apartado será indispensable
para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre mencionado un matasellos u otra inscripción oficial de una Oficina de Correos del Estado en cuestión o, en su
caso, de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento del requisito
temporal que en cada caso se contempla.

2. Dicho envío debe realizarse por correo certificado y no más tarde del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria, en aquellas provincias donde no hubiese sido
impugnada la proclamación de candidatos, y en las restantes, no más tarde del cuadragésimo segundo.

Artículo 75. [Ejercicio del voto por personas que viven en el extranjero]
1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral envían de oficio a los inscritos en el censo de residentes AUSENTES que vivan en el extranjero un
certificado idéntico al previsto en el artículo 72 y las papeletas y sobres de votación, así como un sobre en el que debe figurar la dirección de la Junta Electoral Provincial. Con
estos documentos adjuntan una nota explicativa.

Artículo 71. [Confección de papeletas electorales]
3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregan inmediatamente a los Delegados Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para su envío a los residentes
AUSENTES que viven en el extranjero.

CAPITULO VI.Procedimiento electoral

TITULO I. Disposiciones comunes para las elecciones por sufragio universal directo
CAPITULO IV.El Censo Electoral SECCION 1ª. Condiciones y modalidad de la inscripción
Artículo 31. [Inscripción en el censo electoral]
...
2. El censo electoral está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-AUSENTES que viven en el extranjero
...
Artículo 36. [Actualización del Censo de los residentes en el extranjero]
Para la actualización del censo de los electores residentes AUSENTES que viven en el extranjero, los Consulados tramitarán conforme al mismo procedimiento que los
Ayuntamientos las altas y bajas de los españoles que vivan en su demarcación, así como sus cambios de domicilio.
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GALÍCIA

Ley 5/1990, de
15 de Junio,
de Elecciones
al Parlamento
Vasco

PAÍS BASC

Art. 32.
...
3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a la Delegación del Gobierno en Andalucía para su envío a los residentes ausentes que viven en
el EXTRANJERO

Ley 8/1985
CAPÍTULO V.Papeletas y sobres electorales
Art. 31
...
. 3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a la Delegación del Gobierno para su envío a los residentes ausentes que viven en el
EXTRANJERO.
------------------------------------------------------------------------------Ley 12/2004, de 7 diciembre. Modifica la Ley 8/1985, de elecciones al Parlamento de Galicia.
Préambulo
Por todo lo expuesto, se hace necesaria una reforma legislativa de desarrollo encaminada a ampliar el plazo para la realización del escrutinio general y, con
ello, conseguir con todas las garantías la máxima participación electoral del VOTO EMIGRANTE, asegurando que la voluntad expresada por los electores
inscritos en el censo de residentes ausentes tenga garantías de ser contabilizada.

Art. 90
...
. 2. La confección de las papeletas se iniciará inmediatamente después de la proclamación de candidatos. Las primeras papeletas confeccionadas se
destinarán para el voto por correo de los RESIDENTES AUSENTES EN EL EXTRANJERO.
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TÍTULO IV. Del procedimiento electoral. CAPÌTULO III. Papeletas y sobres electorales
Artículo 26. Disponibilidad y confección de papeletas y sobres
...
3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Canarias para
su envío a los RESIDENTES AUSENTES QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO.
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TITULO V. Procedimiento Electoral. CAPITULO V. Papeletas y sobres electorales
Art. 27
...
. 3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a la Delegación del Gobierno en Aragón para su envío a los RESIDENTES
AUSENTES QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO.
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TÍTULO V. CAPITULO V. Papeletas, sobres, urnas y cabinas electorales
...
Art. 32.
3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha para su envío a los RESIDENTES

QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO.

TITULO V Procedimiento Electoral
CAPITULO V Papeletas y sobres electorales
....
Art. 37. 3 Las primeras , papeletas confeccionadas se entregarán de inmediato al Delegado del Gobierno en Castilla y León para su envío a los
RESIDENTES AUSENTES QUE VIVAN EN EL EXTRANJERO.
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EXTREMADURA

TITULO V. Procedimiento Electoral. CAPITULO VI. Papeletas y sobres electorales
 ...
Art. 38.
 
Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para su envío a los
 
RESIDENTES AUSENTES QUE VIVAN EN EL EXTRANJERO
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VALÈNCIA
Ley 1/1987, de 31 de marzo,
electoral valenciana.

CAPITULO V. Papeletas y sobres electorales
Art. 36.
...
3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán inmediatamente alDelegado de la Oficina del Censo Electoral en La Rioja para su
envío a los RESIDENTES AUSENTES QUE VIVAN EN EL EXTRANJERO.

LA RIOJA
 
  
  



La Generalitat garantizará la disponibilidad de papeletas y sobres de votación mediante su entrega inmediata a los Delegados Provinciales de
la Oficina del Censo Electoral para su envío a los RESIDENTES- AUSENTES QUE VIVAN EN EL EXTRANJERO y a los electores que, de
acuerdo con el artículo 72 de la Ley 5/85 del Régimen Electoral General, hayan de votar por correspondencia, así como a cada una de las
Mesas Electorales en número suficiente, y que deberán obrar en poder de las mismas al menos una hora antes del momento en que deba
iniciarse la votación.

TITULO VI. Campaña Electoral. CAPITULO III. Papeletas y sobres electorales
...
Art. 35.
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previsto en el artículo 10, así como el calendario para el
desarrollo de las previsiones contenidas en la presente Ley.
Disposición final quinta.

Desarrollo reglamentario.

En el plazo máximo de tres meses tras la constitución
del Consejo y de conformidad con los correspondientes
acuerdos del Consejo Territorial del Sistema, se aprobará
la intensidad de protección de los servicios previstos de
acuerdo con los artículos 10.3 y 15, así como el baremo
para la valoración del grado y niveles de dependencia
previstos en los artículos 26 y 27.
Disposición final sexta.

Informe anual.

1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en la
presente Ley.
2. Dicho informe incorporará la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los Órganos Consultivos.
Disposición final séptima.

Habilitación normativa.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la
presente Ley.
Disposición final octava.

Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva
del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales,
conforme al artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el primer día del mes
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LEY 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto
de la ciudadanía española en el exterior.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
1. La emigración española ha constituido un fenómeno político, social y económico que ha caracterizado

BOE núm. 299

nuestra historia, acentuándose desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta más allá de mediados del siglo XX.
2. Las primeras leyes sobre la emigración, que datan
de 1907 y 1924, nacieron con el mero objetivo de proclamar la libertad de emigración y de propiciar los desplazamientos de los españoles al extranjero, sin que se contemplasen medidas específicas de protección una vez
instalados en el país de acogida.
3. Durante los siglos XIX y XX, en diversos períodos,
se produjeron oleadas de exiliados políticos de distintas
orientaciones y signos; asimismo, como consecuencia de
la Guerra Civil española y de la dictadura, a partir de 1939
comienza a producirse un éxodo de refugiados políticos y
una emigración de carácter económico a otros países,
motivada por las duras circunstancias de la posguerra
que se viven en España, y atraída por las buenas perspectivas de trabajo y el mayor nivel de vida derivado del
crecimiento económico existente en esos países.
El exilio, como consecuencia de la Guerra Civil española y la dictadura significó, sin duda, una pérdida para el
desarrollo económico, cultural y social de España. En sentido inverso, los países que acogieron a los refugiados
españoles pudieron beneficiarse con la formación académica, científica y profesional de los exiliados.
4. La Ley 93/1960, de 22 de diciembre, de Bases de
Ordenación de la Emigración y el Decreto-ley 1000/1962,
de 3 de mayo, que aprueba el texto articulado de dicha
Ley, elaborados durante el régimen de dictadura, ignoran
la existencia de cientos de miles de exiliados en Europa e
Iberoamérica, si bien es cierto que marcan un cambio de
criterio en el enfoque de la corriente migratoria.
5. Las razones de este cambio obedecen a la voluntad de regular la emigración de la población española y, al
mismo tiempo, impulsarla. A resultas de ello, se mantendrá con un crecimiento constante, hasta 1967, aquel fenómeno migratorio, –fundamentalmente dirigido hacia los
países europeos más desarrollados–, que había comenzado a producirse hacia 1959.
6. Los factores que determinan este desplazamiento
masivo de trabajadores al exterior en pleno régimen franquista son, por una parte, el notable incremento demográfico de España que provoca un excedente de mano de
obra que las estructuras económicas, basadas en una
economía rural y de escasa industrialización no pueden
absorber y, por otra, la expansión industrial y el crecimiento económico de los países europeos.
7. La emigración de la década de los años sesenta,
así como la de las décadas anteriores, tuvo efectos beneficiosos, tanto para el trabajador, que tenía la posibilidad
de obtener un empleo mejor remunerado y de mejorar su
cualificación profesional y sus condiciones de vida, como
para el crecimiento económico de España, ya que la
entrada de divisas enviadas por los emigrantes permitió
sufragar parte del déficit comercial y equilibrar la balanza
de pagos, facilitando las importaciones de bienes de
equipo destinados a la modernización de las empresas.
Esta situación contribuyó en gran medida a la expansión
industrial de España en los años sesenta y setenta.
8. De forma paralela a estos efectos beneficiosos, la
realidad de la emigración y del exilio exige poner también
de relieve las consecuencias negativas para los trabajadores emigrantes, los exiliados y sus familias derivadas del
desarraigo social y cultural de España, consecuencia política del régimen franquista surgido de la Guerra Civil, de
las dificultades de inserción social y laboral en el país de
acogida y de los problemas que habían de abordar en su
proyecto de retornar a España y, en algunos casos, de la
represión política sufrida en el país de acogida.
9. Mención especial cabe hacer de las mujeres que
tuvieron que emigrar, casi siempre en el contexto de un
traslado familiar, padeciendo la doble jornada de trabajo
doméstico y del trabajo fuera de la casa. A la discrimina-
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ción de género, se unía la vulnerabilidad de la mujer emigrada que estaba fuera de su país.
Son varias las generaciones de mujeres que han
vivido la parte más difícil de la emigración o del retorno y
para las que el tiempo del cambio social pareciera haber
llegado demasiado tarde. Por ello, necesitan de una atención especial y reforzada que compense el desequilibrio
vivido y que les permita –junto con las más jóvenes– la
incorporación y el disfrute pleno de los derechos que propician las reformas legislativas a favor de la igualdad que
se producen en España.
10. La última Ley en materia de emigración ha sido
la Ley 33/1971, de 21 de julio, que, si bien continúa orientada al fomento de la emigración y mantiene el silencio
sobre el exilio, introduce la novedad de poder acogerse a
planes, operaciones y programas para facilitar el desplazamiento y el acceso al empleo en el país de acogida. Esta
Ley introdujo, igualmente, ayudas de carácter social, educativo y cultural, así como medidas dirigidas a la formación profesional e integración laboral tanto para los emigrantes, como para los retornados.
11. Junto a las actuaciones desarrolladas desde el
ámbito público, ha de destacarse el importante papel desempeñado por los centros y asociaciones de emigrantes,
en ocasiones corrector de la carencia pública. El movimiento asociativo, creado por los españoles en los países
de acogida, con el objetivo fundamental de la asistencia y
socorro mutuo, constituye hoy en día un instrumento vertebrador de las comunidades de españoles en el exterior,
imprescindible para canalizar y materializar las actuaciones de apoyo y atención desarrolladas por las distintas
Administraciones Públicas a favor de los españoles en el
exterior y de los retornados.
En 1993 se publica el Real Decreto 728/1993, por el que
se establecen las pensiones asistenciales por ancianidad
a favor de los emigrantes españoles: se trata de la medida
de mayor alcance en la protección de los españoles que
viven fuera de España, que garantiza a los mayores españoles del exterior el mismo nivel de vida del que disfrutan
los residentes en nuestro país.
12. Además de esta breve reseña sobre la evolución
de la emigración española y su reflejo en las distintas normas legales, cabe añadir, por último, que a partir de finales de la década de los setenta, –con la llegada de la
democracia–, comienza a producirse un fenómeno de
signo contrario al de la emigración: el regreso o retorno
de los españoles emigrantes y sus familias a nuestro país,
debido, en gran medida, a la recesión económica que
sufre Europa en los años setenta, así como a la crisis económica que atraviesan determinados países de Iberoamérica. A pesar de que este proceso tiene lugar en un contexto económico favorable para España, no se adoptaron
las medidas necesarias para atender integralmente a
dicho retorno.
13. La emigración cuenta con una larga tradición en
materia de órganos colegiados de participación. Desde
que en 1888 se crearon las llamadas Juntas de Emigración hasta que en 1987 se instituyeron los actuales cauces
de participación institucional de los españoles residentes
en el extranjero, a lo largo de todo el período, casi ininterrumpidamente, se han configurado diferentes órganos
de participación en materia emigratoria, de diversa naturaleza, funciones y composición.
La participación institucionalizada en materia de emigración se canalizó en primer término a través de la constitución de cauces en dos niveles: el local, dentro de
España, con la denominación de «Juntas de Emigración»
establecidas en las provincias españolas del litoral, más
tarde llamados «Patronatos Locales de Emigración» o, en
el exterior, en el ámbito de las demarcaciones consulares,
los «Patronatos de Emigrados Españoles», y posteriormente «Juntas Consulares de Emigración»; el nacional,
con participación de los diversos Departamentos con
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competencia en la materia, de las instituciones y de los
emigrantes, con denominaciones como «Consejo Superior de la Emigración», «Junta Central de la Emigración»
o, en época más reciente, «Consejo del Instituto Español
de Emigración».
En la actualidad, y desde 1987, se hallan constituidos
los Consejos de Residentes Españoles, con miembros
elegidos por los emigrantes, en determinadas demarcaciones consulares, y el Consejo General de la Emigración
con participación de la Administración Central y Autonómica, de los emigrantes, elegidos por los Consejos de
Residentes, y de las Organizaciones sindicales y empresariales.
II
1. En la actualidad nos encontramos con un hecho
incuestionable, herencia en gran parte de nuestra emigración y de nuestro exilio, que supone la existencia de alrededor de un millón y medio de españoles y sus descendientes que residen fuera del territorio español, lo que
constituye un valor en sí mismo que confirma la presencia de España más allá de sus fronteras. Estos españoles
por su condición y características peculiares exigen un
tratamiento específico por parte del Estado que permita,
en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Española de 1978, garantizar a los españoles residentes en el
exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en
España, con el compromiso de los poderes públicos de
adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan hacerlos reales y efectivos.
En este sentido, se dio un primer paso con la aprobación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría
de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio
nacional. Esta norma, por una parte, supuso un reconocimiento histórico; y por otra, dotó de protección económica y asistencia sanitaria a un colectivo concreto de
españoles: los denominados «Niños de la Guerra».
2. El Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior constituye el marco básico para establecer el deber
de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como los mecanismos necesarios para la
coordinación de sus actuaciones, en colaboración con la
Administración Local, con los agentes sociales y con las
organizaciones y asociaciones de emigrantes, exiliados y
retornados.
3. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 42 de
la Constitución, se hace preciso establecer una política
integral de emigración y de retorno para salvaguardar los
derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los
exiliados y de los descendientes de ambos, y para facilitar
la integración social y laboral de los retornados, cuya
regulación básica se establece en el presente Estatuto.
4. En este sentido, el Estatuto configura, en materia
de retorno, el marco de cooperación de las Administraciones Públicas que permita coordinar sus actuaciones para
un mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos
públicos, garantizando el regreso a España en las condiciones más favorables.
5. El Estatuto pretende dar respuesta a las reiteradas
demandas realizadas desde los distintos sectores de la
emigración, del exilio y del retorno. Por ello, en el proceso
de su elaboración se han valorado especialmente las
aportaciones y propuestas efectuadas por representantes
del mundo de la emigración, tanto de los miembros del
Consejo General de la Emigración, como de los representantes de las organizaciones y asociaciones de emigrantes y exiliados en el exterior y de retornados.
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6. La participación de las asociaciones en la confección del Estatuto, así como la preceptiva consulta al Consejo General de la Emigración, dotan al Estatuto de la
legitimidad necesaria en una norma de estas características, garantizando su adecuación a las necesidades actuales de todos los españoles que se encuentran fuera de
nuestro territorio, así como a los que han decidido regresar y precisan una atención específica.
7. En la actualidad los movimientos migratorios,
teniendo en cuenta, por un lado, el ejercicio del derecho a
la libre circulación en el contexto de Unión Europea, y por
otro, la globalización de la economía, han alcanzado una
dimensión y una significación distinta. En los países desarrollados, en los que el Estado satisface las necesidades
básicas de su ciudadanía, el desplazamiento a otro país
responde a motivaciones de distinta índole que persiguen
ampliar las expectativas personales y profesionales o
mejorar la calidad de vida, como es el caso de los funcionarios públicos y trabajadores al servicio de la Administración española en el exterior, los cooperantes y los trabajadores y profesionales de las empresas españolas
destinados temporalmente al extranjero. Por ello, el
ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto engloba a
todos los españoles en el exterior, tanto a los emigrantes
y exiliados, como a los desplazados y a los familiares de
ambos.
España debe considerar a su comunidad emigrante
como un auténtico capital social: su compromiso con su
tierra de origen la convierte en un recurso fundamental
para la proyección de España en el exterior. Parte fundamental de este capital social está compuesto por miles de
españoles no nacidos en España que residen por todo el
mundo, ellos también son parte del presente de nuestro
país y debemos considerarlos actores imprescindibles en
la construcción del futuro.
Uno de los fenómenos que más enriquecen a muchos
de los centros de emigrantes españoles es la participación activa de ciudadanos no españoles en el desarrollo
social y cultural de los mismos. Es conveniente que los
poderes públicos reconozcan esta realidad y que la
fomenten.
La aplicación de la cláusula de Estado social consagrada por la Constitución de 1978 ha de extenderse a
todos los españoles, también a aquellos que por sus circunstancias vitales han tenido que vivir fuera del territorio
nacional. Esta Ley no sólo proclama por primera vez la
relación de derechos sociales y el catálogo de prestaciones que el Estado ha de garantizar a los emigrantes, sino
también que los mismos tendrán el mismo contenido y
alcance que los que disfrutan los españoles residentes en
el territorio nacional.
III
1. El Estatuto se dicta al amparo del artículo 149.1.2.ª
de la Constitución Española de 1978 que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de emigración.
2. El Estatuto comprende cuatro títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro
disposiciones finales.
3. El Título Preliminar determina el objeto y la finalidad del Estatuto. El Estatuto se configura como el marco
jurídico que garantiza a la ciudadanía española residente
en el exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles
residentes en España. Además, el Estatuto tiene como
finalidad delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado dirigida a los españoles residentes en el
exterior y fijar el marco de cooperación y coordinación
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en este
sentido.
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El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley contempla
la actual situación del movimiento migratorio y del
retorno, superando el tradicional concepto de emigración
recogido en la Ley 33/1971, de 21 de julio.
En último lugar, el Título Preliminar relaciona una
serie de objetivos encaminado a garantizar el ejercicio de
los derechos y deberes de los españoles residentes en el
exterior, en condiciones de igualdad con los residentes en
España, atender y desarrollar actuaciones en materia de
retorno y promover y fomentar el movimiento asociativo
de los españoles en el exterior y la participación institucional en materia de emigración. Junto a ello se establecen los mecanismos más adecuados para la cooperación
y coordinación de las Administraciones Públicas en este
sentido.
4. El Título I comprende una relación sistemática de
derechos de los españoles que residen en el exterior, formulando, a su vez, medidas y mecanismos que hagan
efectivo el ejercicio de los referidos derechos y su materialización en determinadas prestaciones. Este Título comprende tres capítulos:
a) El capítulo I recoge los derechos de participación:
derecho a ser elector y elegible, asistencia y protección de
los españoles en el exterior, derecho de petición, de acudir al Defensor del Pueblo y de información, derecho a la
participación en órganos consultivos de la emigración,
organizaciones sindicales y empresariales y derecho de
asociación. De entre estos derechos se ha de destacar el
derecho a ser elector y elegible, así como el derecho a la
participación y de asociación, que reflejan la voluntad de
fomentar un asociacionismo integrador y constructivo,
impulsando la coordinación de actuaciones entre Administraciones Públicas en aras de un mejor y más eficaz
aprovechamiento de los recursos públicos. Asimismo, se
prevé el establecimiento de un censo de asociaciones y
centros radicados en el exterior que contenga la inscripción de aquellos que sean conformes con el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades que
contempla la Constitución Española. Por otro lado, este
capítulo se completa con la prohibición a los poderes
públicos de cualesquiera medidas que puedan ocasionar
discriminación por razón de género, así como con la promoción de políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
b) El capítulo II recoge derechos sociales y prestaciones: derecho a la protección de la salud, derechos en
materia de Seguridad Social y prestaciones por razón de
necesidad, servicios sociales para mayores, acciones de
información socio-laboral y orientación y participación en
programas de formación profesional ocupacional y derechos en materia de empleo y ocupación. En este capítulo
cabe destacar la redacción sobre el derecho a la protección de la salud, que constituye un objetivo prioritario en
la acción exterior del Estado, así como las previsiones
sobre Seguridad Social y prestaciones: efectivamente, se
trata de recoger, entre otros aspectos, el compromiso de
avanzar en la conservación de los derechos en la materia
y de perfeccionar los mecanismos de protección existentes, sobre todo para las personas mayores, incorporando
la asistencia sanitaria en sentido amplio (sanitaria, geriátrica, medicamentos, etc.). En este sentido, se trata también de tener en cuenta la diferente organización tanto del
aseguramiento como de la prestación de cuidados sanitarios en los países donde residen. Por ello se introduce la
prestación por razón de necesidad, como un nuevo concepto que engloba la pensión asistencial por ancianidad,
regulada en su normativa específica, junto con la asistencia sanitaria, dado que a la vista de la evolución actual de
estas pensiones se precisa modificar su regulación, para
su mejor adaptación a las necesidades reales de sus
potenciales beneficiarios.

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

210

BOE núm. 299

Viernes 15 diciembre 2006

Junto a ello, se ha de mencionar la necesaria regulación sobre los aspectos relativos al empleo (información,
orientación, formación, etc.), dentro de una concepción
amplia que abarque a todos los españoles en el exterior y
retornados, especialmente aquellos considerados más
vulnerables (jóvenes y mujeres con dificultades de inserción laboral).
c) El capítulo III contempla los derechos relativos a la
educación y a la cultura: derecho a la educación, homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros, así como el acceso a las lenguas y culturas españolas. Los derechos que recoge este capítulo
constituyen un todo que persigue, en definitiva, mantener
los vínculos de los españoles en el exterior con España,
tanto para aquellos que residen fuera, como, especialmente, para aquellos que deciden regresar.
Ha de señalarse que los derechos y prestaciones que
se mencionan estaban en alguna medida establecidos, si
bien su regulación se encontraba en normas dispersas y
de rango inferior, por lo que con el presente Estatuto se
pretende consolidar su ejercicio, dotándoles de una
dimensión real y efectiva al elevarse el rango normativo
que los ampara.
5. El Título II recoge la política integral en materia de
retorno. Ya en su enunciado el término integral revela la
voluntad de unificar en el sentido de abarcar todos los
aspectos relativos al retorno. Para ello se prevé un mecanismo específico: la Oficina Española del Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; esta oficina será la encargada de facilitar, orientar y asesorar a
los españoles que decidan retornar, con el objetivo de
materializar su efectiva inserción social y laboral en
España.
Por otra parte, se apunta la necesidad de abordar las
reformas normativas necesarias que promuevan y faciliten el acceso a los españoles retornados a determinadas
prestaciones, y de adoptar medidas específicas de
fomento del empleo dirigidas al colectivo de españoles
retornados que decidan incorporarse a nuestro mercado
de trabajo.
6. Por último, el Título III contempla los mecanismos
e instrumentos de cooperación, colaboración y coordinación de las actuaciones de las distintas Administraciones
Públicas competentes en ese ámbito, a fin de garantizar la
efectividad de los derechos y deberes que el Estatuto
reconoce a los españoles residentes en el exterior y a los
retornados a España, esta cooperación persigue la optimización de los recursos públicos en aras de una eficaz y
eficiente utilización de todos los recursos.
Para facilitar estos objetivos, se prevé la constitución
de una Comisión en el ámbito del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de la que formarán parte representantes de la Administración General del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
7. En otro orden de cuestiones, la disposición adicional primera crea el Portal de la Ciudadanía Española en el
Exterior, como punto de información integral en internet.
8. Por otra parte, se recoge una disposición derogatoria única, que deroga expresamente la Ley 33/1971,
General de Emigración, de 21 de julio, ampliamente alterada en sus fines y objetivos por la entrada en vigor de la
Constitución Española de 1978 y cuya vigencia, en muchos
aspectos, es puramente testimonial.
9. Por último, la Disposición final primera, modifica
algunos aspectos del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
dado que la presente Ley deroga la Ley General de Emigración de 1971 y, en consecuencia, lo relativo a la competencia en materia de visado de contratos de trabajo de
los trabajadores que se desplazan al exterior y de ofertas
de empleo en el exterior.
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TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.

Objeto y finalidad.

1. La presente Ley establece el marco jurídico y los
instrumentos básicos para garantizar a la ciudadanía
española en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los
españoles residentes en el territorio nacional, así como
reforzar los vínculos sociales, culturales, económicos y
lingüísticos con España y con sus respectivas nacionalidades y comunidades de origen.
2. La presente Ley tiene también como finalidad delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado y
de las Comunidades Autónomas, en aras de mejorar las
condiciones de vida de los españoles residentes en el exterior, en aquellos ámbitos en los que sea necesario complementar la protección existente en el país de residencia.
3. Esta Ley establece, asimismo, el marco de actuación y las medidas específicas que deberán desarrollarse
por el Estado, y por las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias, para facilitar
tanto la atención a los españoles en el exterior, como la
integración social y laboral de aquellos españoles que
decidan retornar a España, sin perjuicio del derecho a la
libre circulación de trabajadores.
4. Los objetivos y finalidades de esta Ley se entienden, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que
ostenten las Comunidades Autónomas ni de sus leyes.
Artículo 2.

Ámbito subjetivo.

1. La presente Ley será de aplicación:
a) A quienes ostenten la nacionalidad española y
residan fuera del territorio nacional.
b) A la ciudadanía española que se desplace temporalmente al exterior, incluyendo a quienes lo hagan en el
ejercicio del derecho a la libre circulación.
c) A los españoles de origen que retornen a España
para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes del regreso.
d) A los familiares de los anteriormente mencionados,
entendiendo por tales el cónyuge no separado legalmente
o la pareja con la que mantenga una unión análoga a la
conyugal, en los términos que se determinen reglamentariamente, y los descendientes hasta el primer grado, que
tengan la condición de personas con discapacidad o sean
menores de 21 años o mayores de dicha edad que estén a
su cargo y que dependan de ellos económicamente.
2. El Estado establecerá los requisitos básicos y el
procedimiento para acreditar la situación de español
retornado.
Artículo 3.

Objetivos.

Los objetivos fundamentales de la presente Ley son:
a) Regular los derechos y deberes de los españoles
residentes en el exterior garantizando su ejercicio
mediante el compromiso de los poderes públicos de promover las condiciones para hacerlos reales y efectivos, en
condiciones de igualdad con los residentes en España.
b) Delimitar el ámbito de la acción protectora del
Estado y de las Comunidades Autónomas cuando sea
necesario complementar la protección dispensada por los
servicios públicos del país de residencia.
c) Establecer, conjuntamente con las Comunidades
Autónomas competentes, el marco de actuación para
garantizar la promoción educativa y el acceso a las lenguas y culturas españolas, tanto de los españoles residentes en el exterior como de sus descendientes.
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d) Fomentar y consolidar el movimiento asociativo de
los españoles en el exterior, apoyando fundamentalmente la
creación y el mantenimiento de los Centros y asociaciones
de españoles a través de las actividades que en ellas desarrollen, que tengan por objeto la previsión y la asistencia
social y cultural de sus miembros y la información y asesoramiento para el retorno, ello sin perjuicio de las actuaciones que en esos ámbitos sean desarrolladas por las Comunidades Autónomas con competencias en esas materias.
e) Apoyar a las asociaciones de españoles residentes en el exterior y a las de retornados constituidas en
España con el fin de facilitar la información, orientación y
asesoramiento necesarios a los españoles que deciden
retornar, como labor complementaria a la de las Administraciones Públicas.
f) Promover y facilitar la participación de los españoles residentes en el exterior a través de los Consejos de
Residentes Españoles y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de los órganos equivalentes existentes en las Comunidades Autónomas y de aquellos otros que puedan crearse en el futuro.
g) Configurar conjuntamente con las Comunidades
Autónomas, el marco en que deberán desarrollarse las
actuaciones en materia de retorno para facilitar la integración social, cultural y laboral de los españoles que decidan regresar a España.
h) Velar junto con las Comunidades Autónomas, por
la protección de los derechos de los desplazados o expatriados en el exterior.
i) Establecer junto con las Comunidades Autónomas y,
en su caso, con las Administraciones Locales, los mecanismos adecuados para la coordinación de las actuaciones
desarrolladas por las distintas Administraciones Públicas,
en sus respectivos ámbitos de competencias, a fin de lograr
una mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones de vida
de los españoles en el exterior y de los retornados.
j) Velar especialmente por extender la acción protectora a aquellos españoles en el exterior que carezcan de
recursos suficientes y que sean personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales
dificultades de integración social o laboral o españoles
desplazados durante su minoría de edad, fuera del territorio nacional, como consecuencia de la Guerra Civil española, en el periodo 1936-1939, así como a quienes sean
objeto de ataques o amenazas terroristas en el exterior.

TÍTULO I
Derechos y prestaciones
CAPÍTULO I
Derechos de participación
Artículo 4. Derecho a ser elector y elegible.
1. Los españoles que residen en el exterior tienen
derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno
de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, en los términos
previstos en la normativa de aplicación.
2. El Estado fomentará los tratados internacionales
oportunos para que los residentes españoles en el exterior vean reconocido el derecho a ser elector y elegible en
las elecciones municipales de su lugar de residencia, bajo
los criterios de reciprocidad que se establezcan en dichos
tratados o en la ley. En el ámbito de la Unión Europea el
Estado adoptará las iniciativas necesarias para que en
ningún país se limiten o restrinjan estos derechos.
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3. El Estado promoverá las medidas necesarias para
facilitar la incorporación de la ciudadanía española en el exterior en las listas electorales de los partidos políticos, con
transparencia y publicidad de las distintas opciones políticas.
4. La Administración General del Estado arbitrará los
mecanismos precisos para asegurar la permanente actualización del censo de los electores residentes en el exterior, actualizando el Censo de Ciudadanos Españoles en el
Exterior. A estos efectos, se potenciarán los medios disponibles en los Consulados para atender las funciones
que les asigna la normativa electoral como colaboradores
de la Oficina del Censo Electoral.
5. Para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los
españoles residentes en el exterior, se promoverán las
medidas legales tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales para la ciudadanía española en el
exterior y se habilitarán los medios materiales, técnicos y
humanos precisos que posibiliten la votación en urna o a
través de otro medio técnico que garantice el secreto del
voto y la identidad del votante, en elecciones generales,
europeas y autonómicas, en las demarcaciones consulares, teniendo en cuenta las características de los países de
residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país de que se trate.
6. Para garantizar la concurrencia electoral en igualdad de todos los partidos políticos, listas electorales y
coaliciones, se facilitará información actualizada por parte
del Estado, así como el acceso a los medios públicos de
comunicación con proyección en el exterior.
Artículo 5. Asistencia y protección de los españoles en el
exterior.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán las medidas para que las Oficinas Consulares, Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y
demás dependencias de la Administración española en el
exterior cuenten con los medios personales, materiales y
técnicos precisos para prestar la debida asistencia, protección y asesoramiento a la ciudadanía española en el
exterior.
La Administración General del Estado y la de las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, prestarán especial atención a aquellos
que se encuentren en situaciones de necesidad y a los
privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la
ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de
lesa humanidad en procesos de represión política.
El Estado fomentará la adopción de medidas encaminadas a reforzar la tutela judicial de los españoles en el
exterior, impulsando la firma de Tratados o Convenios en
materias como reconocimiento de sentencias y defensa
de los penados.
Reglamentariamente, se determinarán los supuestos
en que la ciudadanía española residente en el exterior que
carezca de recursos económicos podrá acceder a la asistencia jurídica gratuita cuando este beneficio no exista en
el país de residencia.
Artículo 6.

Derecho de petición.

Los españoles residentes en el exterior pueden ejercer
el derecho de petición, individual o colectivamente, ante
cualquier institución pública, administración o autoridad,
así como ante los órganos de dirección y administración
de los organismos y entidades vinculadas o dependientes
de las Administraciones Públicas españolas, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
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Artículo 7. Derecho a acudir al Defensor del Pueblo.
Los españoles residentes en el exterior pueden dirigirse al Defensor del Pueblo o a los órganos equivalentes
de las Comunidades Autónomas invocando un interés
legítimo, en las mismas condiciones que los residentes en
España.
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Artículo 11. Atribuciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Los españoles en el extranjero tienen derecho a obtener información sobre el conjunto de las leyes y demás
normas que conforman el ordenamiento jurídico español
y, especialmente, sobre aquellas que afecten a sus derechos e intereses legítimos, para lo que la Administración
Pública española contará con las nuevas tecnologías,
potenciando su utilización en relación con la ciudadanía
española en el exterior.
Igualmente, tienen derecho a conocer, en cualquier
momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, así como cualquier otro
derecho que como ciudadano, en sus relaciones con las
Administraciones Públicas, esté previsto en la normativa.

1. Son atribuciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior las siguientes:
a) Llevar a cabo o solicitar la realización de estudios
sobre cuestiones y problemas que afecten a la ciudadanía
española en el exterior.
b) Formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y aplicación de los principios inspiradores de la política de atención a la ciudadanía española
en el exterior.
c) Ser informado de la actuación de los órganos de la
Administración competentes en materia de atención a la
ciudadanía española en el exterior y retornados.
d) Conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y de Órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su
competencia: derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten directamente a los españoles en el exterior.
e) Aprobar el Reglamento de funcionamiento del
propio Consejo.

Artículo 9. Derecho a la participación en los órganos
consultivos de la emigración.

2. Las propuestas, recomendaciones, informes o
acuerdos que el Consejo eleve al Gobierno serán remitidos a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 8. Derecho de información.

1. Los españoles residentes en el exterior tienen
derecho a participar en los asuntos que les conciernan a
través de los Consejos de Residentes Españoles y del
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
o de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. Asimismo tienen derecho a participar en igualdad
de condiciones con el resto de los españoles en los órganos existentes en las Administraciones Públicas, de
acuerdo con la legislación aplicable.
2. Los españoles residentes en el exterior podrán ser
electores y elegibles para los órganos citados en el apartado anterior, teniendo en cuenta lo establecido en las
normas que regulan dichos órganos y, en lo no previsto
por éstas, por lo establecido en el Título Primero, capítulos I y II, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General.
Artículo 10.

Consejo General de la Emigración.

1. El Consejo General de la Emigración es un órgano
de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Emigración, cuya elección, composición y régimen
de funcionamiento se regularán reglamentariamente.
Dicho Reglamento deberá garantizar la representación de
todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas que lo deseen y de las federaciones de asociaciones
de la emigración que acrediten la representatividad necesaria en los términos que se establezcan y estén debidamente inscritas en el Censo previsto en esta Ley.
2. El Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior solicitará anualmente audiencia a las Comisiones competentes de las Cortes Generales para informar
sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior abrirá cauces de colaboración con los órganos de
participación de españoles en el exterior existentes en las
Comunidades Autónomas.
3. La Administración General del Estado proveerá
con los medios adecuados al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior para que éste pueda llevar a cabo las funciones asignadas.
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Artículo 12.

Consejos de Residentes Españoles.

Los Consejos de Residentes Españoles son órganos
de carácter consultivo y asesor, adscritos a las Oficinas
Consulares de España en el exterior, cuya composición,
elección y régimen de funcionamiento se regularán reglamentariamente.
Artículo 13. Funciones de los Consejos de Residentes
Españoles.
Los Consejos de Residentes Españoles tienen las
siguientes funciones:
a) Ser cauce de comunicación entre las comunidades de españoles en el exterior y las correspondientes
Oficinas Consulares.
b) Debatir y proponer a las Oficinas Consulares las
medidas relacionadas con su función consular que contribuyan a mejorarla en el ámbito de su circunscripción.
c) Asesorar e informar a la Oficina Consular en los
asuntos que afecten a la comunidad española.
d) Difundir entre la comunidad española las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas en
aquellos temas que afecten a los españoles residentes en
la circunscripción.
e) Cooperar con la Oficina Consular o con otras instituciones españolas o locales para dar mayor carácter
institucional a aquellas actividades que se desarrollen en
beneficio de los españoles.
f) Colaborar con la Oficina Consular en los procesos
electorales de los propios Consejos de Residentes Españoles.
g) Participar, en la forma en que reglamentariamente
se establezca, en el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones establecidas a favor de los españoles
en el exterior.
Artículo 14.

Organizaciones sindicales y empresariales.

1. Los sindicatos y organizaciones empresariales
participarán en aquellas materias que afecten a la representación y defensa de los intereses de los emigrantes y
retornados.
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2. Los sindicatos y las organizaciones empresariales
participarán en los órganos de representación de la emigración en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 15. Derecho de asociación.
1. Los poderes públicos, en el marco del artículo 105
de la Constitución Española, apoyarán el movimiento
asociativo de los españoles en el exterior y retornados en
España, fomentando especialmente aquellos centros y
asociaciones que tengan por objeto la promoción sociocultural, así como a sus estructuras federativas.
Para garantizar la continuidad del movimiento asociativo se fomentará la participación activa de los jóvenes en
las organizaciones y asociaciones de españoles en el
exterior y retornados.
2. Las Administraciones Públicas coordinarán sus
actuaciones a fin de lograr un mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos públicos, favoreciendo además
la agrupación de los centros y asociaciones a través de
federaciones. Para ello se efectuarán las oportunas evaluaciones de aquellos programas o actividades subvencionados con fondos públicos.
3. Se apoyarán, igualmente, las asociaciones de
españoles retornados en España, cuya finalidad sea la
información, asesoramiento y orientación al retorno y a
sus federaciones, así como aquellas iniciativas que el
colectivo de emigrantes retornados estime necesarias
para su integración e inserción laboral.
4. Reglamentariamente se establecerá un Censo de
Asociaciones y Centros constituidos en el exterior en el que
se inscribirán aquellas que sean conformes con el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades que
contempla la Constitución Española. Todo ello se entenderá
sin perjuicio de los registros creados por las Comunidades
Autónomas, en ejercicio de sus competencias, para el control y seguimiento de sus centros en el exterior y de aquellos
otros que pudieran crearse en el futuro.
5. Para garantizar la continuidad del movimiento
asociativo, los poderes públicos fomentarán en las organizaciones, centros y asociaciones de españoles en el
exterior y de retornados:
a) La participación de nuevos socios de nacionalidad
española.
b) En especial, la participación activa de los jóvenes
de nacionalidad española.
c) La participación de personas de otras nacionalidades.
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2. El Estado promoverá una atención integral de la
salud, atendiendo con carácter prioritario a los mayores y
dependientes, que carezcan de recursos suficientes. El
contenido y alcance de esta atención se desarrollará
reglamentariamente y tenderá a su equiparación con la
que se proporciona a los mayores y dependientes que
viven en España.
A tal efecto, el Estado podrá suscribir convenios preferentemente con las entidades públicas aseguradoras o
prestadoras de cuidados de salud de los países donde sea
necesario garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud. En su caso, podrá suscribir también convenios con entidades aseguradoras o prestadoras privadas, teniendo en especial consideración a las entidades o
instituciones españolas en el exterior con capacidad para
prestar la atención sanitaria.
Artículo 18.
Social.

Derechos en materia de la Seguridad

1. El Estado adoptará las medidas necesarias para
que la acción protectora de la Seguridad Social se
extienda a los españoles que se trasladen al exterior por
causas de trabajo y a los familiares de los mismos en los
términos establecidos en la legislación aplicable.
A tal fin, el Estado proveerá cuanto fuese necesario
para garantizar a los trabajadores españoles en el exterior, en materia de Seguridad Social, la igualdad o asimilación con los nacionales del país de recepción, el mantenimiento de derechos adquiridos y la conservación de
derechos en curso de adquisición, mediante la celebración de Tratados y Acuerdos con los Estados receptores, la
ratificación de Convenios Internacionales y la adhesión a
Convenios multilaterales.
2. El Estado velará por la conservación de los derechos en materia de Seguridad Social de los españoles
residentes en el exterior a través de Convenios, Tratados o
Acuerdos de Seguridad Social en materia de Seguridad
Social y asimismo el Estado deberá establecer fórmulas
que permitan a los trabajadores que residan en el exterior
y a los que decidan retornar, el abono de las cotizaciones
voluntarias al Sistema de Seguridad Social.
3. La Administración General del Estado arbitrará las
fórmulas más beneficiosas para el reconocimiento a los
trabajadores españoles en el exterior de las prestaciones
económicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad
Social, y en especial a las pensiones derivadas del extinto
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Artículo 16. Igualdad de género.

Artículo 19.

Los poderes públicos evitarán cualquier discriminación por razón de género en relación con todas las políticas y actividades contempladas en esta Ley.
Para ello, se garantizará la no discriminación por razón
de género en el acceso a los derechos y prestaciones, así
como en la participación en el ámbito asociativo, en los
órganos de representación institucional y en los demás
órganos que la norma contempla, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia de igualdad de género.

1. La Administración General del Estado, en los términos en que reglamentariamente se establezca, garantizará el derecho a percibir una prestación a los españoles
residentes en el exterior que habiéndose trasladado al
exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera
otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando
incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a
la realidad socioeconómica del país de residencia.
Estas prestaciones podrán ser compatibles con las ayudas que otorguen las Comunidades Autónomas para la
ayuda al retorno de acuerdo con la legislación aplicable.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijará
anualmente la base de cálculo de la prestación por razón
de necesidad, que sólo podrá revisarse cuando las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la respectiva
moneda local supere el 15 por ciento.
2. El Estado velará por la conservación de los derechos en materia de Seguridad Social de los españoles
residentes en el exterior, a través de los pertinentes Con-

CAPÍTULO II
Derechos sociales y prestaciones
Artículo 17. Derecho a la protección de la salud.
1. Los españoles residentes en el exterior tendrán
derecho a la protección a la salud en los términos en que
reglamentariamente se establezca que, en todo caso, tendrá por finalidad la equiparación con las prestaciones del
Sistema Nacional de Salud.

Prestaciones por razones de necesidad.
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venios, Tratados o Acuerdos en dicha materia. Asimismo,
el Estado deberá establecer fórmulas que permitan a los
trabajadores que residan en el exterior y a los que se decidan a retornar, el abono de las cotizaciones voluntarias al
Sistema de Seguridad Social.
3. La Administración General del Estado regulará los
mecanismos que permitan incorporar a la prestación, la
asistencia integral de la salud y los servicios sociales para
mejorar la calidad de vida de los mayores o incapacitados
para el trabajo. Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se establecerá reglamentariamente el procedimiento de financiación, sin que pueda ser repercutida
sobre la citada prestación la totalidad del coste de dicha
asistencia.
Artículo 20. Servicios Sociales para mayores y dependientes.
1. A fin de promover el bienestar de los españoles
mayores que residen en el exterior, los poderes públicos
adoptarán las medidas necesarias para potenciar la red
de servicios sociales, fomentando, asimismo, la realización de actividades encaminadas a la consecución de su
bienestar integral.
2. Los poderes públicos prestarán especial apoyo en
particular económico a aquellos centros y asociaciones
de españoles en el exterior y retornados en el Estado
español que cuenten con infraestructuras adecuadas para
la atención de personas mayores o en situación de dependencia. Se incentivarán las redes que generen un mejor
aprovechamiento de los recursos públicos.
3. Los poderes públicos, en el marco de la regulación de la atención a la dependencia, desarrollarán medidas específicas, especialmente de carácter asistencial,
sanitario y farmacéutico, encaminadas a la consecución
del bienestar integral de la ciudadanía española en el
exterior en situación de necesidad, en aras de alcanzar la
gradual asimilación a las prestaciones vigentes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
conforme a lo que disponga la legislación vigente.
Artículo 21. Acciones de información socio-laboral y
orientación y participación en programas de formación profesional ocupacional.
1. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas promoverán el desarrollo de acciones
de información, orientación y asesoramiento en el exterior,
a través de la red de consulados, embajadas, centros estatales y autonómicos en el mundo, asociaciones y medios
de comunicación encaminadas a facilitar la inserción sociolaboral de los españoles residentes en el exterior, a través
de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades públicas o privadas.
2. Los servicios públicos de empleo fomentarán la
participación de los españoles residentes en el exterior y
de los retornados en programas de formación profesional, a fin de facilitar su incorporación al mercado laboral o
de mejorar su capacitación profesional.
3. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán promover acciones concretas
o establecer acuerdos con organismos públicos o privados de los respectivos países para facilitar, la incorporación al mercado laboral de los jóvenes y de las mujeres
con especiales dificultades de inserción laboral, así como
personas con discapacidad.
Artículo 22.
ción.

Derechos en materia de empleo y ocupa-

1. El Estado promoverá, a través del Sistema Nacional de Empleo, el acceso a la información que permita a
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los españoles demandantes de empleo residentes en el
exterior y a los retornados, la búsqueda de empleo y la
mejora de sus posibilidades de ocupación sin perjuicio de
la información que, a los mismos efectos, sea suministrada por las agencias autonómicas de empleo y ocupación.
2. El Estado velará por las condiciones del desplazamiento de profesionales y trabajadores españoles por
empresas radicadas en el exterior y facilitará la contratación de trabajadores españoles residentes en el exterior.
3. El Gobierno podrá establecer visados de búsqueda de empleo dirigidos a los hijos o nietos de españoles de origen, conforme a la legislación específica de
aplicación. Dichos visados tendrán un tratamiento preferencial.
CAPÍTULO III
Derechos relativos a la educación y a la cultura
Artículo 23.

Derecho a la educación.

1. La Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas, con el fin de que los españoles
residentes en el exterior cuenten con una adecuada atención educativa, promoverán medidas que favorezcan su
acceso a la educación en sus distintos niveles en su país
de residencia a través de los medios que se estimen adecuados.
2. Además, con la finalidad de facilitar el acceso al
sistema educativo español, los poderes públicos fomentarán la existencia de centros educativos públicos en el
exterior mediante convenios. Se fomentará la realización
de estudios universitarios en España mediante la concesión de becas o la suscripción de convenios de colaboración con universidades españolas.
3. El Estado promoverá, igualmente, el acceso a las
universidades no presenciales o a distancia fomentando
el empleo de las nuevas tecnologías.
4. El Estado reconocerá el derecho a la participación
de los profesores, padres y alumnos en el control y la gestión de los centros educativos españoles en el exterior, en
los términos que reconozca la legislación española.
Artículo 24. Homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros.
El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para
la simplificación y agilización de los procedimientos de
homologación, convalidación y reconocimiento de títulos y
estudios extranjeros, a fin de facilitar la continuidad de los
estudios en España y, en su caso, la inserción en el mercado de trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable.
Artículo 25.

Lenguas y culturas españolas.

1. El Estado arbitrará los mecanismos necesarios
para facilitar a los descendientes de españoles residentes
en el exterior el conocimiento del castellano y podrá
adoptar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las medidas precisas para favorecer el conocimiento
de sus lenguas cooficiales.
A tal fin, se establecerán los requisitos más beneficiosos de acceso y funcionamiento de estos programas para
garantizar su continuidad y adaptarlos a las circunstancias específicas de cada país, y se propiciarán los acuerdos bilaterales o multilaterales con dichos países con el
fin de facilitar el funcionamiento de tales programas.
El Estado garantizará a niños y adultos españoles con
discapacidad una enseñanza de la lengua y cultura españolas debidamente adaptada.
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2. Los poderes públicos promoverán la divulgación
y el conocimiento tanto de la diversidad cultural española
como del patrimonio cultural común. Para ello se contará
con los medios de comunicación audiovisual públicos y
mediante el apoyo a los medios privados, teniendo en
cuenta su vocación exterior y fomentando su nivel de calidad. A este fin, se contará con la colaboración de las asociaciones de españoles en el exterior.

TÍTULO II
Política integral en materia de retorno
Artículo 26. Finalidades de la política de retorno.
1. El Estado en colaboración con las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales, promoverá una
política integral para facilitar el retorno de los españoles
de origen residentes en el exterior.
A tal fin, los poderes públicos, para un eficaz y eficiente aprovechamiento de los recursos públicos, coordinarán sus actuaciones para que la integración social y
laboral de los españoles que retornen se realice en las
condiciones más favorables.
2. Los poderes públicos adoptarán las medidas
necesarias para remover los obstáculos que dificulten a
los españoles retornados el acceso a las prestaciones o
beneficios sociales existentes, en las mismas condiciones
que los españoles residentes en España.
El Estado en colaboración con las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Asociaciones de
Emigrantes Retornados promoverá una política integral
para facilitar el retorno de los españoles de origen residentes en el exterior.
3. Los poderes públicos desarrollarán medidas dirigidas a facilitar la protección y el retorno de las españolas
residentes en el exterior, y, en su caso, sus hijos, víctimas
de situaciones de violencia de género cuando el país de
residencia no ampare de manera suficiente a las víctimas
de estos delitos.
4. Los poderes públicos promoverán el acceso a la
vivienda de los emigrantes retornados, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de este colectivo, a
través de las administraciones competentes y en colaboración con las asociaciones de retornados.
Artículo 27. Oficina Española del Retorno.
1. La Administración General del Estado creará la
Oficina Española del Retorno, adscrita al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para facilitar la orientación y
el asesoramiento a los españoles que decidan retornar, a
cuyo fin se establecerán los medios y recursos materiales
y tecnológicos necesarios para integrar toda la información relativa a las normas, procedimientos administrativos y medidas de apoyo existentes en materia de retorno,
y todo ello sin perjuicio de aquellos derechos o actuaciones que estén reconocidos por las Leyes o actuaciones
sobre el retorno en vigor en las distintas Comunidades
Autónomas.
2. La Administración General del Estado podrá suscribir convenios o acuerdos con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con objeto de facilitar los trámites que deban realizar los españoles para retornar a
España, teniendo en especial consideración a las asociaciones de emigrantes retornados.
3. La Administración General del Estado en el exterior contará con la dotación necesaria de medios humanos, materiales y técnicos, para facilitar a los españoles la
planificación de su retorno a España, teniendo en especial
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consideración a la red asociativa en el exterior y a las asociaciones de retornados en España.
4. Asimismo, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán crear en sus respectivos territorios entes o agencias equivalentes a los previstos en el
párrafo anterior, en cuyo caso las Administraciones afectadas intercambiarán la información que resulte pertinente a esos efectos.
Artículo 28.

Fomento del empleo.

El Estado y las Comunidades Autónomas promoverán
el desarrollo de un servicio específico, que planifique
acciones de información, orientación y asesoramiento
encaminadas a facilitar la inserción social y laboral de los
españoles retornados, a través de los correspondientes
programas de ayudas o de convenios con entidades
públicas o privadas que tendrá como objetivo su inserción en el mercado de trabajo apoyando muy especialmente las iniciativas de inserción laboral, proyectos de
empleo y autoocupación que promoverán las Asociaciones de Emigrantes Retornados.
A tal efecto, en el marco de la política de empleo, el
Plan Nacional de Reformas, podrá considerar colectivo
prioritario de actuación a los retornados y sus familiares,
a fin de potenciar sus posibilidades de encontrar empleo
y mejora de su ocupabilidad.
En este sentido, se llevarán a cabo especialmente, las
reformas necesarias para simplificar los trámites relativos
a la homologación de titulaciones académicas y profesionales y de los permisos de conducir, así como el acceso a
las ofertas de empleo del Sistema Nacional de Empleo y
de los Servicios Europeos de Empleo y la posibilidad de
inscribirse como demandante de empleo.

TÍTULO III
Relaciones entre las Administraciones Públicas
Artículo 29. Cooperación entre las Administraciones
Públicas.
1. El Estado y las Comunidades Autónomas deberán
cooperar para garantizar la efectividad de los derechos y
deberes que la presente Ley reconoce a los españoles en
el exterior y a los retornados a España.
A tal fin, los poderes públicos prestarán asistencia
para mejorar la eficacia y eficiencia de sus actuaciones en
el ámbito de la protección de los españoles en el exterior
y, especialmente, en la atención a los españoles que retornan a España, intercambiando la información precisa
para una mejor coordinación de las respectivas actuaciones, debiendo garantizarse en todo caso, las competencias que tengan atribuidas cada Administración Pública
de conformidad con el sistema de distribución competencial vigente.
2. En el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales se constituirá una Comisión, como órgano de
cooperación multilateral, de ámbito sectorial, de la que
formarán parte representantes de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas y
en la que podrán participar representantes de la Administración Local cuando se traten temas que afecten al
ámbito de sus competencias.
Artículo 30. Convenios de colaboración entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
1. La Administración General del Estado podrá celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades
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Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y, particularmente, en lo relativo al retorno, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las Administraciones Públicas podrán acordar la
realización de planes y programas conjuntos en materias
de competencia concurrente.
Artículo 31. Coordinación de las actuaciones de los
poderes públicos.
A fin de conseguir la complementariedad de las actuaciones y evitar la duplicidad de los programas y medidas
de apoyo a favor de los españoles residentes en el exterior y de los retornados, los poderes públicos impulsarán
el establecimiento de mecanismos de coordinación entre
las distintas Administraciones Públicas competentes.
Disposición adicional primera.
Española en el Exterior.

Portal de la Ciudadanía

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará el
Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior, como
punto de información integral en internet.
Con el fin de mantener actualizada la información que
se ofrece en el portal, las Administraciones Públicas coordinarán puntualmente con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales toda la información relevante en esta
materia.
Disposición adicional segunda. Adquisición de la nacionalidad española por los descendientes de españoles.
El Gobierno en el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor de esta Ley promoverá una regulación del acceso
a la nacionalidad de los descendientes de españoles y
españolas que establezca las condiciones para que puedan optar por la nacionalidad española, siempre que su
padre o madre haya sido español de origen, con independencia del lugar y de la fecha de nacimiento de cualquiera
de ellos.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Se deroga la Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emigración y todas aquellas normas que contradigan lo establecido en la presente Ley.
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, del
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que quedará redactado de la
siguiente forma:
«Los transportistas, agentes consignatarios,
representantes, trabajadores y, en general, las personas físicas o jurídicas que intervengan en movimientos migratorios.»
Dos. Se modifica la rúbrica del Capítulo IV del texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que quedará denominado:
«Infracciones en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.»
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Tres. Se modifica la rúbrica de la Sección 1.ª del
Capítulo IV y sus artículos 33, 34, 35 y 36 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, dándoles la siguiente redacción:
«SECCIÓN 1.ª INFRACCIONES EN MATERIA DE MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS

Artículo 33. Concepto.
Son infracciones en materia de movimientos
migratorios laborales las acciones u omisiones de
los sujetos a quienes se refiere el artículo 2.4 tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente
Ley.
Artículo 34. Infracciones leves.
Constituye infracción leve la modificación de las
condiciones de la oferta de trabajo para desplazarse
al exterior, si no causa perjuicio grave para el trabajador.
Artículo 35. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. La modificación de las condiciones de la
oferta de trabajo para desplazarse al exterior, si
causa perjuicio grave para el trabajador.
2. La ocultación, falsificación o rectificación de
cláusulas sustanciales de un contrato de trabajo
para desplazarse al exterior.
3. El desplazamiento del trabajador al país de
acogida sin la documentación necesaria o la retención injustificada por la empresa de dicha documentación.
4. La contratación de marinos españoles por
cuenta de empresas armadoras extranjeras realizada por personas o entidades no autorizadas por la
autoridad laboral para realizar ese cometido.
Artículo 36. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
1. El establecimiento de cualquier tipo de agencias de reclutamiento.
2. La simulación o engaño en la contratación
de los trabajadores que se desplazan al exterior.
3. El abandono de trabajadores desplazados
por parte del empresario contratante o de sus representantes autorizados.
4. El cobro a los trabajadores de comisión o
precio por su contratación.
5. La obtención fraudulenta de ayudas a los
movimientos migratorios, ya sean individuales o de
reagrupación familiar, o la no aplicación o aplicación
indebida de dichas ayudas.»
Cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 1
del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que tendrá la siguiente redacción:
1. «Las infracciones en materia de relaciones
laborales y empleo, en materia de Seguridad Social,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3
siguiente, en materia de movimientos migratorios y
trabajo de extranjeros, así como las infracciones por
obstrucción se sancionarán».
Disposición final segunda.

Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 2.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de emigración.
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Disposición final tercera.

Habilitación normativa.

Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de
competencias del Estado, dicte cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la
presente Ley.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 14 de diciembre de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

MINISTERIO DE JUSTICIA
21992

INSTRUCCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa a la identificación y constancia de
los medios de pago en las escrituras relativas a
actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título
oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

La reciente Ley de medidas para la prevención del
fraude fiscal ha reformado el artículo 24 de la Ley de organización del Notariado, de 28 de mayo de 1862, a los efectos de que los notarios identifiquen en las escrituras a que
se refiere esta Instrucción los medios de pago empleados
por las partes.
Obviamente, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 24 de la
Ley del Notariado, resulta imprescindible que este Centro
Directivo concrete los medios a través de los cuales el
notario debe identificar dichos medios de pago; y, todo
ello, porque dado que la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, resulta
necesario evitar que en esta materia existan imprecisiones o criterios dispares que provoquen inseguridad jurídica y el consiguiente perjuicio a los otorgantes de dichas
escrituras.
Asimismo, y desde la perspectiva del interés público
que persigue la citada Ley es, asimismo, innegable la
necesidad de especificar del modo mejor posible, no sólo
cómo se deben identificar los medios de pago, sino la
técnica notarial a través de la que sería recomendable que
se hicieran constar.
Por último, esta Instrucción se enmarca en las competencias atribuidas a este Centro Directivo por la Ley del
Notariado y, específicamente, por su Reglamento, de 2 de
junio de 1944, que afirma en su artículo 1 la dependencia
jerárquica del notario respecto del Ministerio de Justicia,
a través de esta Dirección General, atribuyendo en sus
artículos 309 y 313.4.º del citado Reglamento a este Centro Directivo potestad para dictar aquellas resoluciones o

BOE núm. 299

instrucciones atinentes al buen ejercicio de la función
pública notarial, dispongo:
Primero. Identificación de medios de pago.–Los
notarios deberán identificar en las escrituras relativas a
actos o contratos por los que se constituyan, declaren,
transmitan, graven, modifiquen o extingan a titulo oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes
inmuebles el precio, haciendo constar si éste se recibió
con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la
escritura, cuantía, así como el medio o medios de pago
empleados y el importe de cada uno de ellos.
Respecto del momento del pago, el notario hará constar, si se produjo con anterioridad, la fecha o fechas en
que se realizó y el medio de pago empleado en cada una
de ellas.
A título ejemplificativo, deberá identificarse ese medio
de pago haciendo constar en la escritura si se realizó en
metálico, cheque bancario nominativo o al portador, cheque
nominativo o al portador, otro instrumento de giro, transferencia bancaria, ingreso o domiciliación en cuenta, transmisión de bienes y derechos en pago, y compensación.
Igualmente, si el otorgante se niega a identificar el
medio de pago, en todo o en parte, el notario deberá
hacer constar tal circunstancia en la escritura pública.
Segundo. Constancia documental en la escritura del
medio de pago.–El notario deberá testimoniar en la escritura pública los cheques, instrumentos de giro o documentos justificativos de los medios de pago empleados,
que se le exhiban por los otorgantes.
Tercero. Constancia mediante manifestación del
medio de pago.–Si los otorgantes no pudieran acompañar,
en todo o en parte del precio, los documentos acreditativos
del medio de pago empleado, el notario deberá no sólo
preguntar las causas por las que no se aportan los documentos justificativos de pago, sino también las fechas y los
medios de pago empleados, haciendo constar en la escritura, bajo la responsabilidad en los términos que procedan
de los otorgantes, sus manifestaciones al respecto.
Cuarto. Negativa a identificar el medio de pago
empleado.–Si el otorgante se negara a identificar en la escritura pública, en todo o en parte el medio de pago empleado,
el notario le advertirá, haciéndolo constar en la escritura
pública, que suministrará a la Administración Tributaria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Notariado, la información relativa a dicha escritura.
Quinto. Escrituras a las que se aplica lo dispuesto en
el artículo 24 de la Ley del Notariado.–De conformidad
con lo dispuesto en la Ley de medidas de prevención de
fraude fiscal, los notarios deberán consignar los medios
de pago en todas aquellas escrituras que se autoricen a
partir de la entrada en vigor de dicha norma.
Madrid, 28 de noviembre de 2006.–La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales
Limones.

21993

INSTRUCCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de
la Dirección General de los Registros y del
Notariado, relativa a la conservación de la
póliza y a la expedición de copia autorizada o
de testimonio de la misma a efectos ejecutivos.

Acaba de aprobarse definitivamente en el Congreso
de los Diputados el Proyecto de Ley de medidas de prevención de fraude fiscal. Así, en el momento de redacción
de esta Instrucción, ha sido publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados núm.
A-81-16, de 21 de noviembre de 2006, páginas 289 y
siguientes, la aprobación definitiva por el Congreso del
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DISPOSICIONES GENERALES

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
6415

Instrucción 2/2009, de 2 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre garantía
del ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes
ausentes.

En el voto por correo de los residentes ausentes se han de aplicar las normas generales
comunes sobre el derecho de sufragio activo incluidas en el Título 1.º («Disposiciones
comunes para las elecciones por sufragio universal directo») Capítulo 1.º («Derecho de
sufragio activo») de la LOREG. Entre estas normas generales comunes se encuentra el
art. 4.1 LOREG que, en lo que interesa aquí, ordena que «el derecho de sufragio se ejerce
personalmente», «sin perjuicio de las disposiciones sobre voto por correspondencia». El
ejercicio personal del derecho de voto en el procedimiento común de voto por
correspondencia se contiene en términos inequívocos en el ya citado art. 72 LOREG, al
exigirse al votante por correo que formule «personalmente» la solicitud del certificado de
inscripción en el Censo. Y lo mismo sucede en el procedimiento especial de voto de los
residentes ausentes en la modalidad de depósito consular introducida en la Ley Orgánica
3/1995, en la que el elector ejerce su derecho «entregando personalmente (es decir, con
acreditación de su identidad) los sobres en la Oficina Consular de Carrera o Sección
Consular de la Misión Diplomática en que estén inscritos» (art. 75.3 LOREG).
En todo caso, el ejercicio personal del voto por parte de todos los ciudadanos es
consustancial al derecho de sufragio activo, que el elector no puede ceder o transmitir, y
que constituye además una garantía institucional indispensable de la integridad y pureza
del proceso democrático. Así lo ha recordado recientemente la Ley 40/2006, del Estatuto
de la ciudadanía española en el exterior, que se refiere expresamente al objetivo de
garantizar «el secreto del voto y la identidad del votante» respecto del «ejercicio del
derecho de voto de los españoles residentes» (art. 4.5).
El procedimiento especial de votación por correspondencia de los electores residentes
ausentes actualmente en vigor para las distintas elecciones a Asambleas Legislativas está
regulado en el art. 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y
concordantes. En ninguno de los apartados de este precepto legal se hace referencia
expresa a la comprobación o acreditación del ejercicio personal del voto en este
procedimiento especial. La falta de mención en el art. 75 LOREG de la acreditación por
uno u otro medio del ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes
ausentes no puede ser entendida como exención de tal garantía en este procedimiento
especial de votación, teniendo en cuenta los cánones de la interpretación sistemática y de
la interpretación conforme a la Constitución.
En efecto, el art. 75 LOREG no se ha propuesto una regulación cerrada y completa del
procedimiento de voto de los electores residentes ausentes, remitiendo expresamente en
dos ocasiones a las normas legales sobre el procedimiento común de voto por correo
contenidas en los artículos 72 y 73 LOREG. La técnica seguida por el legislador en la
regulación de este procedimiento especial es la modulación o adaptación del procedimiento
común a la situación particular de los residentes ausentes, sin prescindir de los principios
sobre los que se asienta el ejercicio del derecho de voto.
En el marco de la normativa electoral actualmente en vigor, la garantía del ejercicio
personal del derecho de voto por parte de los electores residentes ausentes que hayan
decidido votar por correo se puede efectuar, sin alteración alguna de este procedimiento
especial de votación, haciendo saber a los votantes que deben incluir en el sobre a enviar
a la Junta Electoral correspondiente, fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de
Identidad, expedidos uno u otro por las autoridades españolas, o en su defecto, certificación
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de nacionalidad expedida por el Consulado de España en el país de residencia. Este
deber es el equivalente funcional del deber de presentación del carné de identidad en la
votación en urna (art. 85.1 LOREG) y en el procedimiento común de voto por correo
[art. 72 b) LOREG], sirviendo así de garantía de la igualdad de trato en el procedimiento
de voto entre ciudadanos residentes y no residentes.
Por todo ello, la Junta Electoral Central, oídas las formaciones políticas con
representación en el Parlamento de Galicia y en el Parlamento Vasco, en su reunión del 20
de enero de 2009, aprobó su Instrucción 1/2009, sobre garantía del ejercicio personal del
voto por correo de los electores residentes ausentes, que fue publicada en el BOE el
día 22 de enero de 2009.
II
Durante el pasado proceso de las elecciones al Parlamento de Galicia y al Parlamento
Vasco, convocadas y celebradas el 1 de marzo de 2009, se ha solicitado a la Junta la
aclaración de diferentes extremos de la Instrucción 1/2009. Algunas de las respuestas
dadas a estas solicitudes permiten precisar y completar el alcance de lo dispuesto en la
mencionada Instrucción 1/2009.
En primer lugar, la representación de determinada formación política pidió aclaración
sobre si podía atribuirse validez al voto de los residentes ausentes que no incluyera la
documentación prevista. En este punto, la Junta Electoral Central ha declarado que las
papeletas de voto de los residentes ausentes que no vinieran acompañadas de alguno de
los documentos de identificación previstos no garantizan el ejercicio personal del derecho
de sufragio activo; y no cumplen por tanto un requisito sustantivo del acto de votación; por
lo que las Juntas Electorales competentes para realizar el trámite de escrutinio general
previsto en el art. 75.4 y 5 LOREG, no deben computar estos votos, conservándolos, no
obstante, a efectos de posibles reclamaciones o recursos posteriores. Al adoptar este
acuerdo, la Junta reiteró la exigencia establecida en el artículo 4.1 de la LOREG de ejercicio
personal del derecho de sufragio, así como la necesidad de comprobar por una u otra vía
la identidad personal del elector.
Los documentos de identificación indicados en la Instrucción 1/2009 son los establecidos
en el procedimiento común (art. 85.1 de la LOREG) a los que se añade la certificación de
nacionalidad. En respuesta a consulta del Ministerio del Interior, la Junta Electoral Central,
ha resuelto declarar incluída dentro de la relación de documentos válidos para la
identificación personal del elector, a la certificación del Registro de Matrícula Consular,
regulada por el Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre, que se emite por las
autoridades consulares a petición del interesado. Tal inscripción en el Registro de Matrícula
Consular, limitada a quienes tienen nacionalidad española, es condición previa para la
inclusión en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Se trata, por tanto, de un
documento acreditativo de nacionalidad equiparable a los indicados en la Instrucción
1/2009, siempre que la certificación del Registro acredite al elector como residente en
situación de alta y siempre que se expida, a petición del propio elector, para cada proceso
electoral; sin que haya inconveniente en que este extremo se haga constar en la certificación
mediante diligencia realizada manualmente, antes de la firma.
En vistas a futuros procesos electorales parece conveniente dictar una nueva
Instrucción en la que en un único texto se refundan la Instrucción 1/2009 con las
disposiciones aclaratorias adoptadas en esta importante materia de la garantía del ejercicio
personal del voto de los residentes ausentes. A tal efecto, la Junta Electoral Central, en su
reunión de 2 de abril de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.c) y f)
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ha acordado dictar la presente
INSTRUCCIÓN
1. Los electores residentes ausentes que voten por correo en las elecciones a
Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas y Diputados al Parlamento Europeo, deben incluir en el sobre a enviar a la
Junta Electoral Provincial, junto al sobre o sobres de votación y el certificado de inscripción
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en el censo, fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad, expedidos
por las autoridades españolas, o en su defecto, certificación de nacionalidad expedida por
el Consulado de España en el país de residencia.
2. La certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular, regulada por
el Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre, es un documento equivalente a los
indicados en el apartado anterior, siempre que en ella se acredite al elector como residente
en situación de alta y sea expedida por la autoridad consular competente para cada
proceso electoral a petición del elector, sin que haya inconveniente en que tal extremo
pueda hacerse constar mediante diligencia realizada manualmente, antes de la firma.
3. Las papeletas de voto de los residentes ausentes que no vengan acompañadas de
alguno de los documentos de identificación previstos en los anteriores apartados no
garantizan el ejercicio personal del derecho de sufragio activo y no cumplen por tanto un
requisito sustantivo del acto de votación. En consecuencia, las Juntas Electorales
competentes para realizar el cómputo de estos votos en el trámite de escrutinio general
previsto en el art. 75.4 y 5 LOREG, no computarán los votos que no vengan acompañados
de alguno de estos documentos, conservándolos, no obstante, a efectos de posibles
reclamaciones o recursos posteriores.
4. La «nota explicativa» que ha de acompañar al envío de oficio a los electores
inscritos por parte de la Oficina del Censo Electoral de la documentación necesaria para la
votación debe incluir, con tipografía destacada, la necesidad de adjuntar fotocopia de
alguno de los documentos indicados en los apartados anteriores en el sobre de la
documentación de la votación que el elector haya de remitir a la Junta Electoral
correspondiente.
5. Las campañas institucionales destinadas a informar a los electores residentes
ausentes del procedimiento para votar deberían comunicar también la necesidad de
adjuntar uno u otro de los referidos documentos de acreditación del ejercicio personal del
voto.
6. La presente Instrucción, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, sustituye
y deja sin efecto la Instrucción de la Junta Electoral Central 1/2009, de 20 de enero, sobre
garantía del ejercicio personal del voto por correo de los electores residentes ausentes.
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Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2009.–El Presidente de la Junta
Electoral Central, Antonio Martín Valverde.
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comidas preparadas, que pretendan afrontar un proceso
de reestructuración con el fin de restablecer la viabilidad
a largo plazo de la empresa.
La importancia de las empresas que realizan la referida actividad se refleja en su aportación al valor de la
producción y al empleo en Canarias. Además, la actividad
de estas empresas tiene una importante repercusión
sobre la actividad y la calidad de los servicios prestados
por otras entidades públicas y privadas.

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades
que la cumplan y la hagan cumplir.

Artículo 1.

10413

El artículo 61.1 de la Ley 12/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2007, quedará redactado de la siguiente
manera:
«1. La Administración de la Comunidad Autónoma puede prestar avales durante el ejercicio 2007
para las operaciones de crédito exterior o interior
que se concreten con las entidades financieras,
hasta un importe máximo de 35.000.000 de euros.»

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto
de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de
la Ley 11/2007, de 18 de Abril, de Modificacion de la
Ley 7/2003, de 20 de Marzo, de Elecciones al Parlamento
de Canarias.

Artículo 2.
Se añade una nueva letra c) al artículo 61.2 de la
Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007:
«c) A empresas de cualquier tamaño cuya actividad sea la prestación de servicios de comedores
escolares públicos y provisión de comidas preparadas, por un importe máximo de 20.000.000 de euros,
con el objeto de garantizar operaciones de crédito o
préstamo destinadas tanto al salvamento como a la
reestructuración de empresas en crisis, entendida
como parte de un plan destinado a restablecer la
viabilidad a largo plazo de la empresa, y en el que se
contemple la refinanciación o pago de las deudas
asumidas por dichas empresas, con excepción de
las deudas correspondientes a las empresas del
mismo grupo de sociedades en el sentido del
artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, con las condiciones siguientes:
1.º La Comunidad Autónoma de Canarias avalará subsidiariamente las obligaciones contraídas
por estas empresas en virtud de las operaciones de
crédito o préstamo garantizadas, sin renuncia al
beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 y siguientes del Código Civil.
2.º La empresa avalada deberá constituir
garantía suficiente por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho, incluidas costas y gastos, a
favor de la Comunidad Autónoma de Canarias. Si
actualmente no fuera suficiente responderá del
cumplimiento de la obligación garantizada con sus
bienes futuros.
3.º El procedimiento para la autorización del
aval deberá iniciarse en el ejercicio 2007 pudiendo,
si fuere necesario, suscribirse durante el año 2008,
tanto la formalización como las operaciones de crédito o préstamo sobre las que recaiga el mismo.»
Disposición final primera.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Disposición final segunda.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de abril de 2007.–El Presidente, Adán Martín Menis.
(Publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 77, de 18 de abril
de 2007)

LEY 11/2007, de 18 de abril, de modificación de
la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al
Parlamento de Canarias.

PREÁMBULO
El derecho de sufragio se configura, en el artículo 23
de la Constitución, como derecho fundamental, vinculado
al principio de la soberanía popular, cuyo ejercicio constituye la esencia misma de la democracia y, por ello, se
reconoce a todos los españoles que estén en pleno uso de
sus derechos políticos.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, de aplicación a todas las elecciones, sin
perjuicio de las competencias autonómicas, como ley
básica en cuanto a los preceptos mencionados en su disposición adicional primera, 2, y como norma supletoria
de la legislación autonómica en las restantes disposiciones, desarrollando las previsiones constitucionales que
vinculan el reconocimiento del derecho de sufragio a la
nacionalidad, precisa que el derecho de sufragio se reconoce a los españoles mayores de edad que no estén privados del derecho de voto por alguna de las causas que
comportan la pérdida del derecho de sufragio.
De otro lado, el Estatuto de Autonomía de Canarias,
en sus artículos 9 y 10, opera una traslación de los principios constitucionales que rigen el derecho de sufragio, y
la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento
de Canarias, de los aspectos procedimentales contenidos
en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, adaptando las disposiciones de esta Ley a su propio ámbito y
ligando el derecho del voto a la condición política de ciudadano de la Comunidad Autónoma, ya sea como residente en España, ya sea como residente en el extranjero.
Con el fin de posibilitar el ejercicio de un derecho fundamental tan capital, tanto la legislación electoral básica
como la autonómica contienen en su articulado los mecanismos necesarios para hacer real y efectivo el derecho
de participación política.
Sin embargo, la experiencia acumulada de varias elecciones autonómicas ha puesto de manifiesto la insuficiencia de tales mecanismos cuando de lo que
q se trata es de
hacer real y efectivo el derecho de sufragio
g de los canarios
que viven en el extranjero, fundamenresidentes ausentes q
talmente en Iberoamérica, por cuanto numerosos votos
que los mismos emiten, de acuerdo con el procedimiento y
las garantías legalmente establecidas, llegan a la Junta
Electoral Canaria, la competente para realizar el escrutinio
general, fuera de plazo establecido para ello en el artículo
27 de la Ley 7/2003, coincidente con el establecido con
carácter general en el artículo 103.1 de la LOREG, que no
tiene carácter básico, por lo que la Comunidad Autónoma
dispone de plena capacidad para modular el plazo en
garantía de la efectiva participación de todos los electores.
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22384

Jueves 24 mayo 2007

Existe, pues, un considerable número de votos de
electores que, aun habiéndose emitido en tiempo y forma,
no pueden computarse porque llegan a la Junta escrutadora cuando el escrutinio general ha dado comienzo,
razón fundamental de la necesidad de adecuar el
comienzo del escrutinio general al momento apto para
garantizar su efectivo cómputo.
Esta consideración fáctica, unida a la exigencia constitucional del artículo 68.5, que determina para los poderes
públicos la obligación, no sólo de reconocer, sino de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles
que se encuentren fuera de territorio español, aconseja
abordar una modificación legislativa en el sentido de
ampliar el plazo establecido en la legislación autonómica
para el comienzo del escrutinio, a los efectos de posibilitar, el cómputo de los votos emitidos desde el extranjero,
y por ende, la participación en la elección de sus representantes de esos electores residentes ausentes.
Tal modificación legislativa es posible puesto que, aunque el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2003,
de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias,
es coincidente con el establecido por la Ley Electoral
General para el escrutinio general de todo tipo de elecciones, el artículo 103 de la LOREG sólo es básico en su
punto 2, que establece el carácter público y único del
escrutinio general, pero no en cuanto al momento de inicio de tal acto, plazo, que se establece en el punto 1.
En fin, la presente Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas en la Constitución, el Estatuto de
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Autonomía de Canarias y la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Artículo único.
Se modifica el apartado 1 del artículo 27 de la
Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento
de Canarias, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 27. Naturaleza, plazo, duración del escrutinio general y proclamación de electos.
1. El escrutinio general, que es un acto único y
tiene carácter público, se realizará el octavo día
siguiente al de la votación por la Junta Electoral de
Canarias y deberá concluir no más tarde del undécimo día posterior al de las elecciones.»
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades
que la cumplan y la hagan cumplir.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2007.–El Presidente, Adán Martín Menis.
(Publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 79, de 20 de abril
de 2007)
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PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ D’UNA PROPOSICIÓ DE LLEI ELECTORAL DE
CATALUNYA PER UNA PONÈNCIA DEL CONJUNT DELS GRUPS
PARLAMENTARIS



Regulació de la campanya institucional
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Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
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33352

Jueves 16 septiembre 1999

I.

BOE núm. 222

Disposiciones generales

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
18842 INSTRUCCIÓN de 13 de septiembre de 1999,
de la Junta Electoral Central, sobre el objeto
y los límites de las campañas institucionales.

Mediante acuerdo de 24 de febrero de 1995, reiterado en sesiones de 15 y de 29 de marzo del mismo
año, la Junta Electoral Central fijó unos criterios generales relativos a los límites y objetivos aplicables a las
campañas que los organismos públicos desarrollen
durante los procesos electorales, criterios que han sido
luego objeto de aplicación, con las matizaciones necesarias en cada caso, en las distintas reclamaciones y
recursos planteados ante esta Junta con ocasión de los
distintos procesos electorales celebrados desde las
fechas citadas.
La diversidad de actuaciones que han sido objeto
de las reclamaciones y recursos aludidos y los acuerdos
adoptados por la Junta en resolución de los mismos,
aconsejan llevar de nuevo a cabo la fijación actualizada
de los criterios aplicables a las campañas referidas.
En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión
del día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8.1 y 50.1, en relación con el 19.1.c)
y f), todos ellos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, ha acordado aprobar la siguiente Instrucción:
1.o La Administración Electoral tiene por finalidad
garantizar por los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y el principio de igualdad
entre los actores electorales.
Con el fin de hacer efectivos dichos principios y sin
perjuicio de que en cada caso se resuelvan por esta
Junta Electoral Central los supuestos concretos que se
le planteen, en función de las circunstancias concurrentes, no puede realizarse por los poderes públicos ninguna
campaña durante el período electoral que atente contra
los citados principios.
Se entiende por período electoral el comprendido
entre la convocatoria de las elecciones y el día mismo
de la votación.
2.o En el criterio fijado en la norma anterior, no se
entienden incluidas, siempre que no se violen tampoco
dichos principios y no se dirijan directa o indirectamente,
mediata o inmediatamente, a inducir el sentido del voto
de los electores:
a) Las expresamente previstas en la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos
sobre la inscripción en las listas del censo electoral o
las demás previstas en el artículo 50.1 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General y concordantes, en su
caso, de las leyes electorales de las Comunidades Autónomas.

b) Las que puedan resultar imprescindibles para la
salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.
3.o En cualquier caso, las campañas aludidas en las
letras a) y b) de la norma segunda no podrán contener
alusiones a los logros obtenidos durante su mandato
por el poder público que realice la campaña ni imágenes
o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas
en sus propias campañas por alguna de las entidades
políticas concurrentes a las elecciones.
Las anteriores limitaciones se aplican también a las
campañas de incentivación de la participación que puedan realizarse, en su caso, de acuerdo con la legislación
electoral autonómica aplicable.
4.o La presente Instrucción será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 1999.—El Presidente, Juan Antonio Xiol Ríos.

18843 INSTRUCCIÓN de 13 de septiembre de 1999,

de la Junta Electoral Central, en desarrollo del
artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, sobre procedimiento de los
recursos contra actos de los medios de comunicación en período electoral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la
Junta Electoral Central aprobó el 4 de noviembre
de 1985, la Instrucción prevista en dicho precepto, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre
de 1985.
Con ocasión de los procesos electorales celebrados
desde la citada fecha, ha conocido la Junta de numerosos
recursos y reclamaciones tramitados con arreglo a la
referida Instrucción, resultando aconsejable, a la vista
de las numerosas resoluciones dictadas en la materia
y teniendo en cuenta, asimismo, la derogación de la
Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, actualizar la Instrucción,
adaptándola a los criterios plasmados en las referidas
resoluciones.
Igualmente se han sometido a la Junta numerosos
recursos y reclamaciones acerca de la celebración en
los medios de comunicación, de debates entre los representantes de las entidades políticas, en cuanto instrumento adecuado para posibilitar el contraste de las ideas
y entre las distintas opciones electorales.
En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión
del día de la fecha, ha aprobado, de conformidad con
lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la siguiente Instrucción.
Primero.—1. Durante el período electoral, las decisiones y actuaciones del Director y de los órganos de
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ANDALUSIA
Ley de 2 de enero de 1986, electoral de Andalucia.
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ARAGÓ
Ley 2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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ASTÚRIES

Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta
General del Principado de Astúrias.
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BALEARS
Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
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CANÀRIES
LEY 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias.
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CANTABRIA
Ley 5/1987, de 27 de marzo, de elecciones a la Asamblea Regional de
Cantabria.
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CASTELLA I LLEÓ
Ley 3/1987, de 30 de marzo, electoral de Castilla y León.
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GALÍCIA
Ley de 13 de agosto de 1985 de elecciones al Parlamento de Galicia.
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MADRID
LEY 11/1986, de 16 de diciembre, electoral de la Comunidad de Madrid.
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NAVARRA

Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las elecciones al
Parlamento de Navarra.
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PAÍS BASC
Ley 5/1990, de 15 de Junio, de Elecciones al Parlamento Vasco.
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LA RIOJA

Ley 3/1991, de 21 de marzo, de elecciones a la Diputación General de la
Rioja.
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VALÈNCIA

Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana.
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URNES MÒBILS. PARTICIPACIÓ DE PERSONES AMB MINUSVALIES.
PRÀCTIQUES ELECTORALS INTERNACIONALS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITATS I D'EDAT AVANÇADA.
ALEMANYA
Federal Elections Act. 1993. (Revisada el 2008)
Section 52
Federal Electoral Regulations
(1) The Federal Ministry of the Interior shall issue the Federal Electoral Regulations
necessary for the implementation of this Act. It shall in particular include therein
statutory provisions regarding:
15. voting in hospitals and nursing institutions, monasteries and convents,
residential premises with limited access as well as sociotherapeutic and penal
institutions.
(1) El Ministeri Federal de l'Interior ha de dictar el Reglament Federal Electoral
necessari per a l'aplicació d'aquesta llei. En particular, haurà d'incloure-hi
disposicions legals en relació amb:
15. El vot en hospitals i centres assistencials, en els monestirs i convents, edificis
residencials amb accés limitat, així com les institucions socioterapèutiques i penals.
AUSTRALIA
Assistance to vote
Assistance is provided if the polling official in charge of the polling place is satisfied
that voting can not be done without help. The following electors may seek help:
*
*
*
*

the elderly;
people with a disability (including visual impairment);
non-literate people;
people from culturally and linguistically diverse backgrounds.

The voter can nominate any person (except a candidate) to assist. This nominated
person could be a friend or relative, a Scrutineer or a party worker. The polling
official in charge can also br chosen to provide assistance.
If the polling official in charge is the one providing assistance, Scrutineers have the
right to be present while the ballot papers are filled in. If assistance is being
provided by a person nominated by the voter, then only the voter and the
nominated assistant enter a polling booth. The assistant helps to complete, fold and
deposit the ballot paper in the ballot box. In this situation Scrutineers are not
allowed to enter the polling booth while the ballot paper is being completed.
Mobile polling
Australian Electoral Commission mobile polling teams take portable polling places to
many electors who are not able to get to a polling place. Mobile polling is carried
out on or before polling day. Mobile polling teams visit electors in selected hospital
and nursing homes, in remote areas and prisons.
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Assistència per votar
Es presta assistència quan el funcionari electoral a càrrec de la mesa electoral està
convençut que la votació no es pot fer sense ajuda. Els electors poden demanar
ajuda en els següents supòsits:
#
#
#
#

la gent gran;
les persones amb discapacitat (incloses les discapacitats visuals);
les persones no alfabetitzades;
persones provinents de cultures i idiomes diferents.

El votant pot designar a qualsevol persona (excepte un candidat) per ajudar.
Aquesta persona pot ser un amic o familiar, un escrutador o un treballador del
partit. El funcionari electoral a càrrec també pot prestar assistència.
Si el funcionari electoral a càrrec és qui presta assistència, els escrutadors tenen
dret a estar presents mentre s'omplen les paperetes de votació. Si qui presta
assistència és una persona designada pel votant, només el votant i l'assistent
designat entren a la cabina de votació. L'assistent ajuda a completar, doblegar i
dipositar la papereta a l'urna. En aquesta situació als escrutadors no se’ls està
permès entrar a la cabina de votació, fins que la papereta de votació s’ha acabat de
completar.
Urnes mòbils
Els membres de la Comissió d’urnes mòbils es desplacen fins als electors que no es
poden desplaçar fins el centre electoral. Aquesta acció es realitza abans o durant el
dia de les eleccions. Els membres de les urnes mòbils visiten els electors als
hospitals, residències de get gran, zones allunyades i presons.
CANADÀ
Mobile polling stations can be provided for institutions where seniors or persons
with disabilities reside.
Es poden facilitar urnes mòbils a les residències de gent gran o de persones amb
discapacitats.
DINAMARCA
The Danish Election Act 1987 makes provision for disabled and elderly people to
vote with assistance. Assistance with voting must be provided by two officials or
officially appointed voters. However blind and partially sighted people may request
the assistance of a person of their choice.
Absentee ballots may be cast by those voters who are hospitalised, in care homes
or house-bound. This is organised, upon request, by the local council.
La Llei electoral danesa de 1987 preveu que les persones grans i persones amb
discapacitat votin amb assistència. L’assistència en el vot pot ser facilitada per 2
funcionaris o 2 electors nomenats oficialment. No obstant això, les persones cegues
i deficients visuals poden demanar l'assistència d'una persona de la seva elecció.
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El vot per correu el poden usar els votants que estan hospitalitzats, residències o
persones que no es poden desplaçar. Aquesta és organitzada, prèvia sol licitud, pel
consell local.
IRLANDA
There are extensive provisions in Irish Electoral Law providing special arrangements
to assist electors with disabilities to exercise their right to vote. These include:
. Voting at an alternative polling station if a person’s local station is inaccessible
. Postal voting by electors living at home who cannot go to the polling station due
to a physical disability or illness
. Assistance in voting at the polling station by a companion or the presiding officer
for people with a visual impairment, physical or literacy impairment
. Special voting facilities provided in hospitals, nursing homes or similar institutions
for residents who cannot go to the polling station due to a physical disability or
illness
. The use of photographs and party emblems on ballot papers and the display of a
large print copy of the ballot paper in polling stations to assist visually impaired
people and people with literacy impairments
Assistència per votar al col·legi electoral per part d’un acompanyant, o del
president de la mesa, per a les persones amb discapacitat visual, discapacitat física
o d'alfabetització.
Instal·lacions especials de vot en els hospitals, residències de gent gran o
institucions similars per als residents que no poden anar a les urnes a causa d'una
discapacitat física o malaltia.
REGNE UNIT
Voting by proxy
If a vote can not be made in person, it is possible to apply to vote by proxy. The
electoral registration office at the local council should provide an application form
on request.
Vot per poders
Si la votació no es pot fer en persona, és possible aplicar la delegació de vot.
L'oficina de registre electoral en el consell local ha de proporcionar un formulari de
sol licitud en la petició.
SUÈCIA
All polling stations and voting places are accessible to everybody. If the Election
Committee wishes to use premises that are not deemed accessible they must refer
the matter to the County Administrative Board for a decision and prove that there
are no alternative accessible premises.
Mobile voting
If access to the polling station is still not possible for people with physical
disabilities then the election officers may collect the vote outside the polling station.
At some hospitals and other nursing institutions the Election Committee may
organise mobile voting.
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Voting by messenger
Any person who cannot get to a polling station may vote by messenger. Relatives
or carers may act as a messenger. In addition the Election Committee may appoint
specific people to be messengers.
Urnes mòbils
Si l'accés a la mesa de votació no és possible per a les persones amb discapacitat
física, els funcionaris electorals poden recollir el vot fora del col·legi electoral.
En alguns hospitals i altres institucions sanitàries, la Comissió Electoral pot
organitzar urnes mòbils
El vot per missatger
Qualsevol persona que no pugui anar a un col.legi electoral pot votar per missatger.
Els familiars o cuidadors poden actuar com a missatgers. A més, el Comitè Electoral
pot designar a persones específiques per a ser missatgers.

Font: http://www.tiresias.org/research/guidelines/voting_in_practice.htm
Traducció feta a partir d’un traductor automàtic
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Annex. Documentació complementària aportada pels grups parlamentaris

 de Convergència i Unió
Pel Grup Parlamentari

—Una proposta de sistema electoral per a Catalunya
—Simulació per a 8 circumscripcions
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Pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
—Una proposta sobre una llei electoral de Catalunya
—Mapa electoral
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Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
—Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de Catalunya (2008)

Grup Parlamentari

Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella
08003 Barcelona
Telèfon 93 304 65 63
Fax 93 304 65 73
gruperc@parlament.cat

APORTACIONS A L’INFORME
DE LA PONÈNCIA CONJUNTA
PER A UNA LLEI ELECTORAL DE CATALUNYA

18 de febrer de 2010

Índex
1. Posicionament sobre els 50 punts de l’Informe per a la Llei
electoral de Catalunya de la Comissió d’experts creada per
Acord del Govern de 27 de març de 2007, pàgines 2-11
2. ANNEX. Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de
Catalunya (2008), pàgines 12-32

En blau, proposta de text alternatiu o d’orientació general de canvi
En vermell, argumentació de l’esmena
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Posicionament sobre els 50 punts de Informe per a la Llei
electoral de Catalunya de la Comissió d’experts creada per
Acord del Govern de 27 de març de 2007
PARTICIPACIÓ
Campanya institucional
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya realitzarà una campanya institucional
d’informació de la data de les eleccions i de les condicions per exercir el dret de
vot, així com de promoció de la participació.
No s’hi esmentaran eslògans, temes de polítiques públiques o circumstàncies
que, directament o indirectament, poguessin influir en l’orientació del vot dels
electors.
Data i horari de votació. Supressió
2. El Parlament de Catalunya podrà avaluar els avantatges i els inconvenients
d’un allargament de l’horari de votació i d’una ampliació de la jornada electoral
a dos dies consecutius.
Argumentació: No incloure-ho, no estem d’acord a modificar la jornada ni
l’horari electoral, hi afegeix complicació i no hi sabem veure quines millores
aporta. De cara a la ciutadania 2 dies de votació significa doblar el nombre de
persones designades a les meses, aclarir què passa amb les urnes a la nit, etc.
Si calgués modificar-ho i hi hagués prou consens, es modifica la llei i ja està.
Vot anticipat
La modernització del vot és una de les aportacions importants per millorar la
participació, especialment els punts 6 i 7 i el vot per Internet.
3. Els electors podran votar a les oficines de Correus de la seva circumscripció
electoral, les quals disposaran de paperetes i sobres en condicions que
garanteixin la llibertat i el secret del vot, des de l’inici de la campanya electoral
fins a dos dies abans de la jornada electoral.
4. L’elector absent de la seva circumscripció podrà sol·licitar a les oficines de
Correus una certificació de la seva inscripció al cens electoral, des de la
convocatòria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada electoral. En
cas d’haver d’anar a l’oficina de Correus a rebre la documentació, podrà votar
allà mateix, en un sol acte, fins a dos dies abans de la jornada electoral.
5. Es permetrà el vot per correu dels residents absents a les seus de les
comunitats catalanes a l’exterior, tal com estan reconegudes per la Generalitat,
a més de les ambaixades i els consolats espanyols.
6. La Sindicatura Electoral de Catalunya organitzarà urnes mòbils en cada
circumscripció electoral i programarà les seves visites a residències de gent
2
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gran, hospitals, centres penitenciaris i altres institucions per tal que hi puguin
votar persones amb dificultats per a traslladar-se.
7. Es distribuiran sobres en Braïlle per a facilitar el vot dels invidents.
Vot per Internet. Addició
8. El vot per Internet s’introduirà, com a forma de vot anticipat i per mitjà
d’urnes electròniques en els col·legis electorals durant la jornada electoral,
després que la Sindicatura Electoral de Catalunya estableixi les condicions
tècniques suficients d’acreditació del votant, de secret del vot i de fiabilitat del
recompte de vots. En el cas de les urnes electròniques, s’implantarà el seu ús
de manera complementària al vot en urna i gradualment.
Per a votar per Internet, els electors podran demanar la documentació
necessària a la Sindicatura Electoral, des de la convocatòria de les eleccions
fins a deu dies abans de la jornada electoral. Els electors rebran una
identificació personal i les instruccions tècniques per a exercir el vot, el qual
podrà ser emès fins a dos dies abans de la jornada electoral en el cas del vot
anticipat.
Argumentació: Que el vot electrònic vagi més enllà del seu ús com a vot
anticipat i emprar-lo (sota la forma d’urnes electròniques) durant al jornada
electoral de manera complementària i gradual com a mínim.
Presentació de candidatures
9. Les candidatures s’hauran de presentar amb denominacions, sigles o
símbols que no indueixin a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres
candidatures.
10. Tots els candidats electorals hauran d’estar inscrits en el cens electoral
d’algun municipi de la circumscripció en què es presentin.
11. Les llistes electorals presentades per partits polítics, coalicions o
federacions hauran d’adjuntar un certificat de l’acta de la reunió de l’òrgan on
hagin estat designats els candidats, amb expressió del nombre d’assistents i
del resultat de la votació, segons estableixin els estatuts o documents similars
de la formació política.
Paritat d’homes i dones. Addició
12. Les candidatures al Parlament de Catalunya tindran una composició
equilibrada d’homes i dones, de manera que en els deu primers llocs de cada
circumscripció s’intercalaran alternament candidats dels dos sexes i que tant en
el conjunt de la llista com en cada tram de cinc noms a partir del lloc onzè, hi
hagi almenys un 40% de candidats de cadascun dels dos sexes.
Argumentació: D’acord amb la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, i la introducció del sistema de quotes, al 2007, es fixà una
3
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proporció equilibrada a les llistes electorals entre el 40% i el 60% per sexe.
Tanmateix, en els primers llocs de les llistes hi ha encara distribució
pronunciadament desigual entre dones i homes; la paritat ha de ser d'extrema
importància en els primers llocs de les llistes electorals que, en definitiva,
constitueixen les posicions que ofereixen garanties de resultar electa. Per això
proposem d’afegir-hi sistema de llistes cremallera que intercalin dones i homes
en els deu primers llocs de la llista.
Compatibilitat i reelecció dels diputats. Esmena tècnica
13. Serà causa d’inelegibilitat al Parlament de Catalunya, a més de les
previstes a la Llei orgànica de règim electoral general, a l’article 6, l’ocupació
d’algun dels càrrecs següents:
a) Sector públic de Catalunya: (...)
b) Sector públic d’altres comunitats autònomes: (...)
c) Sector públic de la Unió Europea: (...)
MODIFICACIÓ TÈCNICA. O bé no fer una llista exhaustiva o bé afegir-hi una
clàusula genèrica en cas de nous organismes o càrrecs (Consell de Cultura i de
les Arts, Oficina Antifrau, etc.) de l’estil “la de membre de qualsevol dels
organismes assessors del Consell Executiu de la Generalitat o del Parlament”.
Canvi Consell de Garanties Estatutàries en lloc del Consell Consultiu.
14. Seran causes d’incompatibilitat totes les causes d’inelegibilitat, a més de les
establertes per les lleis.
REPRESENTACIÓ
Nombre d’escons. Supressió
15. El Parlament de Catalunya està format per 135 diputats. Periòdicament, la
Sindicatura Electoral elaborarà un informe sobre l’evolució de la població de
Catalunya i elevarà una proposta al Parlament per tal que aquest consideri la
possible revisió del nombre d’escons de la cambra.
Argumentació: No incloure-ho. Si calgués modificar-ho i hi hagués prou
consens, es modifica la llei i ja està.
Circumscripcions electorals
16. Els diputats del Parlament de Catalunya s’elegiran en set circumscripcions:
Barcelona, Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, i
Terres de l’Ebre. Les circumscripcions electorals inclouen les comarques
següents: circumscripció de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat,
Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès occidental i Vallès oriental; circumscripció
4
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Central: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès; circumscripció de Girona:
Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i
Selva; circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra,
Segrià i Urgell; circumscripció de l’Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran; circumscripció del Camp
de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès; circumscripció de les Terres de l’Ebre: Baix Ebre,
Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Prorrateig d’escons
17. El decret de convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya
especificarà el nombre d’escons a elegir en cada circumscripció.
Per a cada elecció, la Sindicatura Electoral de Catalunya procedirà al prorrateig
d’escons. S’adjudicarà inicialment un mínim de dos tres escons a cadascuna de
les següents circumscripcions: Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp
de Tarragona, Terres de l’Ebre, i 1 a la circumscripció de Barcelona. Els altres
123 116 escons seran adjudicats a les set circumscripcions segons la població,
mitjançant la fórmula de la quota simple i les restes més altes.
Per a aplicar aquesta fórmula, se seguirà el procediment de càlcul següent:
Primer, es dividirà el nombre total d’habitants de dret de Catalunya pel nombre
total d’escons a repartir per tal d’obtenir un quocient, que serà la quota de
prorrateig. Segon, a cada circumscripció se li adjudicaran tants escons com
múltiples sencers de la quota tingui el nombre dels seus habitants de dret.
Tercer, els escons restants es distribuiran mitjançant l’adjudicació d’un escó a
cadascuna de les circumscripcions que, en el càlcul anterior, hagin obtingut una
fracció més gran de la quota, fins a completar el total d’escons.
Argumentació: d’acord amb la necessitat de posar al dia el prorrateig, i a
l’adjudicació
inicial
d’escons
predeterminats
especialment
a
les
circumscripcions que no siguin la més poblada. Tanmateix, proposem que
siguin 3 escons els predeterminats a 6 de les circumscripcions i 1 a la de
Barcelona per millorar la distribució d’escons per circumscripcions.
Fórmula d’assignació d’escons i barrera mínima
18. Per a l’assignació d’escons en cada circumscripció se seguiran les regles
següents:
a) Se sumaran els vots obtinguts per cada candidatura.
b) Seran eliminades les candidatures que no hagin obtingut almenys un 3%
dels vots.
c) Es distribuiran els escons de la circumscripció entre les candidatures segons
una quota de vots que sigui suficient per a assignar tots els escons. Per a fer
els càlculs, el nombre de vots obtinguts per cada candidatura es dividirà per la
5
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sèrie de números naturals 1, 2, 3, etc. i s’assignaran els escons a les
candidatures que obtinguin els quocients més alts, en ordre decreixent, fins a
completar el nombre d’escons de la
circumscripció. En cas d’empat es decidirà per sorteig. El nombre d’escons
assignat a cada candidatura haurà de correspondre al resultat de dividir el
nombre de vots vàlids de la candidatura per l’últim dels quocients abans
seleccionats, és a dir, el de valor més baix, que actuarà com a quota
d’assignació d’escons.
Forma de vot
19. La papereta inclourà la denominació de la circumscripció, la denominació,
la sigla i el símbol de cadascuna de les candidatures, siguin partits, coalicions,
federacions o agrupacions d’electors, i la llista dels candidats de cada
candidatura. Al costat del nom dels candidats es podrà fer constar la seva
condició d’independent o, en cas de coalicions o federacions, la denominació
del partit de cada candidat. El nombre de
candidats de cada llista serà igual al nombre d’escons de la circumscripció. Al
costat del nom de cada candidat hi haurà un requadre.
Esmena tècnica
20. Cada votant triarà una candidatura per la circumscripció. El votant podrà
marcar amb una creu al requadre corresponent els candidats als quals dóna el
seu vot preferent, al marge del cap de llista de cada circumscripció, des d’un
fins a 9 candidats a la circumscripció de Barcelona, des d’un fins a 3 candidats
a cadascuna de les circumscripcions Central, de Girona, de Lleida i del Camp
de Tarragona, i un sol candidat a cadascuna de les circumscripcions de les
Terres de l’Ebre i de l’Alt Pirineu i Aran. La papereta indicarà el nombre màxim
de vots preferents admès.
Argumentació: Fixar que el cap de llista de la circumscripció estigui bloquejat.
21. En cas de no marcar cap candidat, el vot es comptarà únicament per a la
candidatura, per a tots els candidats. Si una papereta inclou un nombre de vots
preferents superior a l’admès, el vot es comptarà únicament per a la
candidatura, per a tots els candidats.
22. Es fomentarà l’ús de les cabines de votació com a garantia del vot lliure i
secret.
23. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer lloc, els vots a les
candidatures, a partir dels quals es farà l’assignació dels nombres d’escons
segons la quota i el procediment establerts a la Llei, i, a continuació, es
comptaran les preferències a candidats individuals.
6

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

284

24. Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada candidatura, en cada
llista seran elegits els candidats que hagin obtingut un nombre de vots
preferents superior al 5% dels vots de la candidatura en què apareguin, en
ordre decreixent pel nombre de vots obtinguts, fins a cobrir el nombre d’escons
assignats a la llista. Per als escons assignats a una candidatura que no hagin
estat adjudicats a candidats pels vots
preferents, seran elegits els candidats en l’ordre en què apareguin a la llista. En
cas que no hagi estat elegit cap candidat pels vots preferents, per a tots els
escons assignats a la candidatura seran elegits els candidats en l’ordre en què
apareguin a la llista. En cas d’empat de vots preferents entre candidats, seran
elegits el candidat o candidats situats en un lloc més alt a la llista.
25. La Sindicatura Electoral inclourà en l’acta de l’escrutini general per a cada
circumscripció els resultats següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
f) Nombre de vots a candidatures.
g) Nombre de vots de cada candidatura.
h) Llista dels candidats elegits per cada candidatura en l’ordre en què els hagin
estats adjudicats els escons, posant al capdamunt els candidats que hagin
estat elegits pels vots preferents, en ordre pel nombre de vots obtinguts, i a
continuació els qui hagin estat elegits segons l’ordre en què apareguin a la
llista. A continuació s’indicaran els candidats que hagin obtingut un nombre de
vots preferents superior al 5% dels vots de la candidatura però que no hagin
estat elegits, en ordre pel nombre de vots obtinguts.
TRANSPARÈNCIA
Campanya electoral
26. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada electoral, el
Govern de la Generalitat i els seus membres no realitzaran o participaran en
cap acte d’inauguració, de col·locació de primeres pedres o d’exposició o
presentació d’obres o serveis públics.
Addició
27. Des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici de la campanya
electoral, els partits polítics no podran utilitzar els espais públics de publicitat,
incloent-hi les banderoles, els cartells, les pancartes, els anuncis als mitjans de
transport i les webs d’institucions públiques. S’habilitaran espais públics gratuïts
de publicitat en la via pública reservats per als partits per a banderoles,
pancartes i cartells des de l’inici de la campanya electoral
7
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28. L’administració electoral organitzarà l’enviament d’un sol sobre a totes les
llars de Catalunya on s’incloguin les paperetes, la informació sobre els
candidats i les declaracions de candidatura amb els compromisos contrets de
les candidatures amb representació parlamentària.
29. Quinze dies després de la jornada electoral els ajuntaments podran retirar
la publicitat electoral instal·lada en la via pública. La secretaria de l’ajuntament
certificarà l’acció. Les despeses ocasionades i imputables a les candidatures
amb dret a subvenció pública electoral seran comunicades a la Sindicatura
Electoral, la qual les descomptarà de les subvencions i en lliurarà l’import als
ajuntaments. Els ajuntaments també podran reclamar l’import de les despeses
corresponents a les organitzacions polítiques que no hagin assolit subvenció i,
en cas de no obtenir satisfacció, recórrer als tribunals per via de
constrenyiment.
Mitjans de comunicació
Supressió
30. En els espais informatius dels mitjans de comunicació audiovisual de la
Generalitat, així com en els dels mitjans de titularitat privada amb un títol
habilitant concedit per la Generalitat, s’inclouran informacions sobre les
campanyes electorals de les diferents candidatures i les seves propostes
polítiques, amb continguts que responguin al criteri als criteris de pluralisme i
neutralitat d’imparcialitat i en proporcions corresponents als resultats electorals
anteriors. Serà responsabilitat dels directius assegurar la imparcialitat i el
pluralisme d’aquestes informacions.
Argumentació: en la línia de l’art. 661 de la LOREG. Eliminar qualsevol
referència a blocs electorals a la llei.
31. Els mitjans públics també emetran altres programes informatius sobre la
gestió efectuada pels diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals
es pugui abordar una varietat de temes amb criteris de pluralisme informatiu.
Les informacions sobre l’activitat del Govern o d’altres administracions
públiques hauran de fonamentar-se en criteris estrictes d’interès informatiu
objectiu i de separació entre l’acció de
govern i el procés electoral.

Art. 66 LOREG. El respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los
medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la
organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de
administración de los referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Junta
Electoral competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento
que la Junta Electoral Central disponga.

1

8

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

286

32. No es podrà restringir l’accés dels informadors als actes públics realitzats
per les candidatures.
Esmena tècnica
33. No es podrà contractar publicitat electoral o política en les eleccions al
Parlament de Catalunya a les emissores de televisió ni a les emissores de ràdio
municipals o culturals. Els operadors de ràdio i televisió tampoc podran incloure
missatges de contingut electoral en els serveis addicionals que puguin
incorporar (especialment la ràdio i la televisió digitals).
Argumentació: Cal concretar que només és per les eleccions al Parlament,
perquè a les ràdios municipals públiques a les eleccions municipals la publicitat
és gratuïta.
34. Els mitjans audiovisuals públics emetran espais gratuïts de publicitat
electoral, la duració, l’ordre i l’horari d’emissió dels quals seran establerts per la
Sindicatura Electoral de Catalunya, segons un criteri de proporcionalitat amb
els resultats electorals anteriors.
35. Els mitjans audiovisuals de titularitat pública hauran d’organitzar debats
entre els caps de llista, així com entre altres persones integrants de les
diverses candidatures. Tant a nivell general com per circumscripcions
36. Els mitjans locals informaran sobre les campanyes electorals aplicant les
regles que els escaiguin atenent a la seva titularitat pública o privada
37. En cas d’infraccions de les normes sobre la informació del procés electoral
en mitjans audiovisuals públics, la Sindicatura Electoral ho posarà en
coneixement de la institució titular del mitjà. Els conflictes i les reclamacions
seran resolts per la Sindicatura Electoral, la qual podrà sol·licitar informe al
Consell de l’Audiovisual.
Sondejos preelectorals
38. La Sindicatura Electoral de Catalunya crearà una Comissió de Sondejos,
sota la seva dependència, formada per experts de reconegut prestigi, que vetlli
per la qualitat metodològica, les bones pràctiques i el compliment dels codis
establerts. De tots els sondejos i enquestes preelectorals que es facin públics
se n’haurà de lliurar una còpia a la Sindicatura Electoral, la qual, en el termini
màxim de tres dies després de la seva publicació, podrà publicar un dictamen
sobre les deficiències metodològiques que puguin afectar-ne la credibilitat, així
com sobre la forma de presentar els resultats.
- Que els sondeigs s’hagin de dipositar amb caràcter previ a la publicació.
9
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-

No marcar un límit per publicar enquestes, que en l'explicació del llibret de
l’informe dels experts sí que es parla d'eliminar la restricció temporal.

Despeses i subvencions
39. Cada candidatura tindrà un compte electoral únic. No es podran abonar
despeses electorals en metàl·lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents
de l’establert i declarat davant la Sindicatura Electoral.
No es permetran aportacions amb finalitats electorals procedents del
finançament ordinari dels partits polítics ni de fundacions o organitzacions que
hi estiguin vinculades.
40. Cada candidatura presentarà un pressupost de campanya electoral, que
inclourà necessàriament un pla de mitjans de comunicació, a la Sindicatura de
Comptes i a la Sindicatura Electoral abans de l’inici de la campanya electoral;
aquesta presentació pot donar lloc a suggeriments de modificació per part de la
Sindicatura Electoral i constitueix un requisit necessari per a la percepció de
tota subvenció electoral. El pressupost i els estats comptables que inclogui
s’atindran, en tot cas, a les regles del
Pla General de Comptabilitat.
41. Despeses electorals. La despesa electoral total de cada candidatura estarà
limitada en proporció al nombre d’habitants de dret de les circumscripcions on
concorri.
42. Subvencions públiques. Podran obtenir subvenció pública electoral els
partits que hagin rebut representació parlamentària i els que, no havent-ne
rebut, hagin obtingut més del 2% dels vots vàlids en el conjunt de Catalunya o
hagin superat el llindar del 3% en una circumscripció.
L’import de les subvencions es determinarà a partir del nombre de vots
obtinguts (temptativament, un euro per vot) i del nombre d’escons assignats.
43. Aportacions privades. Les candidatures electorals no podran rebre
donacions directes ni indirectes d’empreses públiques ni d’empreses privades
que mantinguin contractes vigents amb administracions públiques.
44. Les aportacions privades a les despeses de campanya electoral tindran un
límit comparable a l’establert per a les aportacions als partits.
La identitat dels donants constarà en un registre públic. MODIFICACIÓ
TÈCNICA: el registre dependrà de la Sindicatura Electoral.
45. Les donacions privades individuals desgravaran en l’impost sobre la renda
de les persones físiques, en la forma i quantitat que estableixi la llei.
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46. Retiment de comptes. Les despeses electorals es tancaran cent dies
després de la jornada electoral. Les candidatures que tinguin dret a obtenir
subvenció presentaran la corresponent liquidació a la Sindicatura de Comptes.
Aquesta liquidació haurà d’anar acompanyada per un informe de conformitat
emès per un auditor registrat.
L’informe de la Sindicatura de Comptes serà tramès a la Sindicatura Electoral,
la qual, basant-se en aquest informe, proposarà al Govern de la Generalitat
l’abonament de les quantitats que corresponguin. Se’n descomptaran, si
correspon, les sancions imposades per excessos en les despeses i per
aportacions privades il·legals, per un import fins al doble de la quantitat il·legal,
així com les despeses derivades de la recollida de la publicitat electoral. La
Sindicatura Electoral podrà retirar la subvenció
als partits que no compleixin les normes de retiment de comptes.

Sindicatura Electoral de Catalunya
47. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà per la legalitat dels processos
electorals i garantirà els drets electorals dels ciutadans. Tindrà sota la seva
responsabilitat la justícia electoral, totes les competències abans atribuïdes a
les juntes electorals provincials i totes les que li adjudiqui la Llei Electoral.
48. La Sindicatura Electoral de Catalunya estarà formada per dos jutges o
magistrats i cinc experts en temes electorals de reconegut prestigi. Els set
membres de la Sindicatura n’elegiran el president entre ells mateixos.
49. Els dos jutges o magistrats seran designats per sorteig per l’autoritat
judicial. Els cinc experts seran designats pel Parlament de Catalunya, després
d’examinar i avaluar els mèrits objectius dels candidats, per una majoria
qualificada de tres cinquens. Els membres de la Sindicatura Electoral tindran un
mandat de set anys. Cada any es renovarà un membre de la Sindicatura.
- Que els dos membres de la judicatura també siguin ratificats pel Parlament
- Modificar el procés de renovació, per a passar d’un per any a un esquema
de renovació en bloc amb el màxim d’una reelecció immediata o per parts:
renovar la meitat cada dos anys i en la primera renovació tres dels membres
designats pel Parlament i un dels designats per l’autoritat judicial, escollits
per sorteig (model del Consell Consultiu de la Generalitat) o 2/3 parts cada
4 anys. També s’hi hauria d’incloure la possibilitat de reelecció immediata
per un altre mandat.
50. Per als recursos o impugnacions dels acords de la Sindicatura Electoral de
Catalunya serà competent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra
les resolucions del qual no hi cabrà cap recurs.
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ANNEX. Esmenes a l’esborrany de Llei electoral de Catalunya
(2008)
TÍTOL I.
SUFRAGI
Art. 1.
Són electors els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets civils
i polítics i estan inscrits al Cens electoral.
Art. 2.
Són elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets
civils i polítics, estan inscrits al Cens electoral, i no estan inclosos en les causes
d’inelegibilitat que s’estableixen en aquesta Llei.
Art. 3. Esmena tècnica
Són causa d’inelegibilitat al Parlament de Catalunya, a més de les previstes a
la Llei Orgànica del Règim Electoral General, a l’article 6, l’ocupació d’algun
dels càrrecs següents:
a) Sector públic de Catalunya:
• Secretari del Govern de la Generalitat, secretari general adjunt i secretari
sectorial, director general, director de serveis i delegat territorial del Govern.
• Comissionat nomenat pel Govern, assessor especial del president de la
Generalitat o de membres del Govern amb rang igual o superior a director
general.
• President de la Comissió Jurídica Assessora, president i vocal del Tribunal
Català de Defensa de la Competència, president i secretari executiu del Consell
de Treball, Econòmic i Social.
• Director gerent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les direccions que en
depenen, director de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i director
del Servei Català de la Salut.
• Director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i directors de
les empreses que en depenen.
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• Presidents, directors generals, directors executius i gerents dels organismes
autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior
a director general.
• Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers
delegats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses
en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
• Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els
consorcis en què l’Administració de la Generalitat participi directament o
indirectament, o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si
perceben una retribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell
retributiu assimilable a algun alt càrrec (tal com els defineix la Llei 13/2005).
• Síndic de Greuges i els seus adjunts.
• President, membres del Consell Consultiu, síndic major i síndics de la
Sindicatura de Comptes.
• President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i membres del Consell.
• President i membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
• Els qui prestin servei al cos dels Mossos d’Esquadra.
b) Sector públic d’altres comunitats autònomes:
• Membre de l’assemblea d’una altra comunitat autònoma o membre d’alguna
institució autonòmica que hagi de ser escollida per alguna d’aquests
assemblees.
• Membre del govern o alt càrrec d’una altra comunitat autònoma.
c) Sector públic de la Unió Europea:
• President, comissari, secretari general o director general de la Comissió
Europea.
• President, jutge, advocat general o secretari general del Tribunal Europeu de
Justícia.
• Alt càrrec d’algun dels organismes consultius o auxiliars de la Comissió, el
Consell o el Parlament Europeu.
Els qui exerceixin algun dels càrrecs enumerats a l’apartat anterior i siguin
presentats com a candidats a les eleccions hauran d’acreditar de manera
fefaent, davant la Sindicatura Electoral de Catalunya, haver renunciat o cessat
del càrrec o de la funció que genera la inelegibilitat amb l’antelació suficient.
MODIFICACIÓ TÈCNICA. O bé no fer una llista exhaustiva o bé afegir-hi una
clàusula genèrica en cas de nous organismes o càrrecs (Consell de Cultura i de
les Arts, Oficina Antifrau, etc.) de l’estil “la de membre de qualsevol dels
13

3.01.02.
Tramitacions en curs

Núm. 701

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2010
291

organismes assessors del Consell Executiu de la Generalitat o del Parlament”.
Canvi Consell de Garanties Estatutàries en lloc del Consell Consultiu.
Art. 4.
Són causes d’incompatibilitat totes les causes d’inelegibilitat, a més de les
establertes per les lleis.
TÍTOL II.
SISTEMA ELECTORAL
Art. 5. Supressió
El Parlament de Catalunya està format per 135 diputats. Periòdicament, la
Sindicatura Electoral de Catalunya elaborarà un informe sobre l’evolució de la
població i elevarà una proposta al Parlament per tal que aquest consideri la
possible revisió del nombre d’escons de la cambra.
Art 6.
Els diputats del Parlament de Catalunya són elegits en set circumscripcions:
Barcelona, Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, i
Terres de l’Ebre. Les circumscripcions electorals inclouen les comarques
següents: circumscripció de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat,
Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès occidental i Vallès oriental; circumscripció
Central: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès; circumscripció de Girona:
Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i
Selva; circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra,
Segrià i Urgell; circumscripció de l’Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran; circumscripció del Camp
de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat
i Tarragonès; circumscripció de les Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera
d’Ebre i Terra Alta.
Art 7. Modificació
Per a cada elecció, la Sindicatura Electoral de Catalunya procedeix al prorrateig
d’escons segons les normes següents. S’adjudica inicialment un mínim de dos
tres escons a cadascuna de les següents circumscripcions: Central, Girona,
Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i 1 a la
circumscripció de Barcelona. Els altres 123 116 escons són adjudicats a les set
circumscripcions segons la població, mitjançant la fórmula de la quota simple i
14
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les restes més altes. Per a aplicar aquesta fórmula, se segueix el procediment
de càlcul següent: Primer, es divideix el nombre total d’habitants de dret de
Catalunya pel nombre total d’escons a repartir per tal d’obtenir un quocient, que
és la quota de prorrateig. Segon, a cada circumscripció se li adjudiquen tants
escons com múltiples sencers de la quota tingui el nombre dels seus habitants
de dret. Tercer, els escons restants es distribueixen mitjançant l’adjudicació
d’un escó a cadascuna de les circumscripcions que, en el càlcul anterior, hagin
obtingut una fracció més gran de la quota, fins a completar el total d’escons.
Argumentació: d’acord amb la necessitat de posar al dia el prorrateig, i a
l’adjudicació
inicial
d’escons
predeterminats
especialment
a
les
circumscripcions que no siguin la més poblada. Tanmateix, proposem que
siguin 3 escons els predeterminats a 6 de les circumscripcions i 1 a la de
Barcelona per millorar la distribució d’escons per circumscripcions.
Art 8. Esmena tècnica
Cada votant pot triar una candidatura per la circumscripció. El votant pot marcar
amb una creu al requadre corresponent els candidats als quals dóna el seu vot
preferent, al marge del cap de llista de cada circumscripció, des d’un fins a nou
candidats a la circumscripció de Barcelona, des d’un fins a tres candidats a
cadascuna de les circumscripcions Central, de Girona, de Lleida i del Camp de
Tarragona, i un sol candidat a cadascuna de les circumscripcions de les Terres
de l’Ebre i de l’Alt Pirineu i Aran. La papereta indica el nombre màxim de vots
preferents admès. En cas de no marcar cap candidat, el vot es compta
únicament per a la candidatura, per a tots els candidats. Si una papereta inclou
un nombre de vots preferents superior a l’admès, el vot es compta únicament
per a la candidatura, per a tots els candidats.
Argumentació: Fixar que el cap de llista de la circumscripció estigui bloquejat.
Art 9.
Per a l’assignació d’escons a les candidatures en cada circumscripció se
segueixen les regles següents:
a) Se sumen els vots obtinguts per cada candidatura.
b) S’eliminen les candidatures que no han obtingut almenys un 3% dels vots.
c) Es distribueixen els escons de la circumscripció entre les candidatures
segons una quota de vots que sigui suficient per a assignar tots els escons. Per
a fer els càlculs, el nombre de vots obtinguts per cada candidatura es divideix
per la sèrie de números naturals 1, 2, 3, etc. i s’assignen els escons a les
candidatures que obtenen els quocients més alts, en ordre decreixent, fins a
completar el nombre d’escons de la circumscripció. En cas d’empat es decideix
per sorteig. El nombre d’escons assignat a cada candidatura ha de
correspondre al resultat de dividir el nombre de vots vàlids de la candidatura
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per l’últim dels quocients abans seleccionats, és a dir, el de valor més baix,
que actua com a quota d’assignació d’escons.
Art. 10.
Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada candidatura, en cada
llista són elegits els candidats que han obtingut un nombre de vots preferents
superior al 5% dels vots de la candidatura en què apareixen, en ordre
decreixent pel nombre de vots obtinguts, fins a cobrir el nombre d’escons
assignats a la llista. Per als escons assignats a una candidatura que no han
estat adjudicats a candidats pels vots preferents, són elegits els candidats en
l’ordre en què apareixen a la llista. En cas que no sigui elegit cap candidat pels
vots preferents, per a tots els escons assignats a la candidatura són elegits els
candidats en l’ordre en què apareixen a la llista. En cas d’empat de vots
preferents entre candidats, són elegits el candidat o els candidats situats en un
lloc més alt a la llista.
Art. 11.
En cas que es produeixi una vacant d’un diputat, l’escó és assignat al candidat
situat en un lloc més alt a la llista que no hagi estat elegit.
TÍTOL 3.
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
Art. 12.
L’Administració electoral de Catalunya està formada per la Sindicatura Electoral
de Catalunya, les Juntes Electorals de Zona i les Seccions Electorals. La
Sindicatura Electoral de Catalunya té la seu a Barcelona i les Juntes Electorals
de Zona tenen les seus a les ciutats cap de partit judicial.
Art. 13. Esmenes tècniques
La Sindicatura Electoral de Catalunya és l’organisme responsable de vetllar per
la legalitat dels processos electorals i de garantir els drets electorals dels
ciutadans. Té sota la seva responsabilitat la justícia electoral, totes les
competències abans atribuïdes a les juntes electorals provincials i les que li
adjudica aquesta Llei Electoral i la legislació catalana sobre consultes populars
per la via de referèndum. Concretament, les competències de la Sindicatura
Electoral inclouen les següents:
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-

Recomanar, si és el cas, la revisió del nombre d’escons del Parlament de
Catalunya segons els canvis en la població.

-

Realitzar el prorrateig d'escons entre circumscripcions en cada convocatòria
d’eleccions.

-

Supervisar el compliment dels procediments de selecció de candidats pels
partits, coalicions i federacions.

-

Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs que generen inelegibilitat.

-

Proclamar les candidatures.

-

Establir el model oficial de les paperetes i els sobres, així com de la resta de
la documentació electoral.

-

Realitzar campanyes institucionals sobre el procés electoral.

-

Establir la distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral als
mitjans audiovisuals.

-

Supervisar les condicions d’imparcialitat i pluralisme dels mitjans de
comunicació públics durant la campanya electoral. A aquests efectes, el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya podrà actuar com a Comissió de
Ràdio i Televisió de la Sindicatura Electoral.

-

Vetllar per la qualitat en la publicació d'enquestes i sondejos electorals, així
com organitzar i mantenir un registre públic i arxiu de totes les enquestes i
sondejos.

-

Gestionar les trameses conjuntes de paperetes i altres documents
electorals.

-

Supervisar el finançament de les campanyes electorals, inclosos els
pressupostos de les candidatures i els seus retiments de comptes, en
cooperació amb la Sindicatura de Comptes.

-

Acreditar els interventors dels partits i els observadors externs.

-

Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garantia del vot lliure i secret.

-

Gestionar el funcionament de les urnes mòbils.

-

Determinar les condicions tècniques per a la implantació del vot electrònic,
en cooperació amb l'Agència de Protecció de Dades i amb el departament
del Govern de la Generalitat competent en matèria de processos electorals.

-

Aprovar models d’actes.

-

Efectuar l’escrutini general i certificar-ne els resultats.

-

Publicar els resultats electorals oficials.

-

Proclamar els diputats electes i expedir credencials.
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-

Resoldre consultes, reclamacions i recursos.

-

Exercir jurisdicció disciplinària per infraccions de normativa electoral.

-

Corregir i sancionar les infraccions no delictives.

-

Unificar criteris, donar instruccions i coordinar les Juntes Electorals de Zona.

-

Formar el personal propi, així com el de l’Àrea de Processos Electorals del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
departament del Govern de la Generalitat competent en matèria de
processos electorals i els interventors dels partits.

-

Custodiar els programes electorals i els compromisos de les candidatures
amb els electors.

-

Avaluar continuadament el rendiment del sistema electoral i proposar-ne
millores.

-

Fomentar la investigació sobre assumptes electorals i publicar-ne els
resultats.

-

Exercir jurisdicció voluntària sobre altres eleccions, com les dels sindicats,
cambres agràries, col·legis professionals, universitats i altres organitzacions
que li ho puguin demanar.

-

Assistir la realització d'eleccions en altres països amb règims democràtics
joves o febles, per tal d’ajudar a promoure-hi la fiabilitat dels processos
electorals.

Art. 14.
Les resolucions de la Sindicatura Electoral de Catalunya poden ser
recorregudes davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra les
resolucions del qual no hi cap recurs.
Art. 15. Modificacions
La Sindicatura Electoral de Catalunya és un òrgan permanent format per dos
jutges o magistrats i cinc experts en temes electorals de reconegut prestigi. Els
dos jutges o magistrats són designats per sorteig per l’autoritat judicial i
ratificats pel Parlament de Catalunya. Els cinc experts són designats pel
Parlament de Catalunya, després d’examinar i avaluar els mèrits objectius dels
candidats, per una majoria qualificada de tres cinquens. Els set membres de la
Sindicatura n’elegeixen el president entre ells mateixos. Els membres de la
Sindicatura Electoral tenen mandats de fins a set anys. Cada any es renova un
membre de la Sindicatura. [Cal modificar el procés de renovació, per a passar
d’un per any a un esquema de renovació en bloc amb el màxim d’una reelecció
immediata o per parts: renovar la meitat cada dos anys i en la primera
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renovació tres dels membres designats pel Parlament i un dels designats per
l’autoritat judicial, escollits per sorteig (model del Consell Consultiu de la
Generalitat) o renovar 2/3 cada 4 anys. També s’hi hauria d’incloure la
possibilitat de reelecció immediata per un altre mandat].
Art. 16.
Les Juntes Electorals de Zona desenvolupen les funcions següents:
-

Garantir la disposició dels mitjans necessaris en cada Mesa Electoral per a
l’exercici de les seves funcions.

-

Resoldre consultes i reclamacions.

-

Exercir jurisdicció disciplinària per infraccions de normativa electoral.

-

Corregir i sancionar les infraccions no delictives.

Les resolucions de les Juntes Electorals de Zona poden ser recorregudes
davant la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Art. 17.
La Junta Electoral de Zona està formada per dos jutges designats per sorteig
per l’autoritat judicial i dos experts en temes electorals nomenats per la
Sindicatura Electoral de Catalunya. Els membres de la Junta n’elegeixen el
president entre ells mateixos.
Art. 18.
Les circumscripcions electorals estan dividides en Seccions Electorals. En cada
Secció hi ha una o diverses Meses Electorals, encarregades de presidir i
ordenar la votació, realitzar l’escrutini i vetllar pel compliment de la Llei Electoral
el dia de la votació. La formació de les Meses és responsabilitat dels
Ajuntaments sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. La composició
i el funcionament de les Meses Electorals s’atenen al què disposa la Llei
Orgànica del Règim Electoral General de 1985, Capítol III, Secció 2ª.
Art. 19. Esmena tècnica
El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat posen a disposició de
la Sindicatura Electoral de Catalunya i de les Juntes Electorals de Zona els
recursos personals i materials necessaris per a l’exercici de les seves funcions.
Concretament, el Departament de Governació i Administracions Públiques del
Govern departament del Govern de la Generalitat competent en matèria de
processos electorals porta a terme, amb caràcter permanent, les funcions
següents d’organització i suport del procés electoral:
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-

Planificar, gestionar i executar totes les accions necessàries perquè el
procés electoral es desenvolupi d’acord amb aquesta Llei.

-

Assessorar la Sindicatura Electoral de Catalunya i les Juntes Electorals de
Zona en l’execució tècnica del procés electoral.

-

Ser consultat en l’elaboració de normes i reglaments que es derivin
d’aquesta Llei.

El Govern de la Generalitat estableix les remuneracions que corresponguin als
membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i del personal al seu servei.
També estableix les dietes que corresponguin als membres de les Juntes
Electorals de Zona i de les Meses Electorals.
TÍTOL 4.
CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
Art. 20.
L’elecció del Parlament de Catalunya té lloc, com a més tard, quatre anys
després de l’elecció anterior. El President de la Generalitat convoca l’elecció
del Parlament mitjançant decret publicat al Diari Oficial de la Generalitat,
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i les lleis vigents.
Art. 21.
El decret de convocatòria d’elecció del Parlament de Catalunya fixa la data de
la votació, que ha de caure entre 50 i 60 dies després de la seva publicació, i
especifica el nombre d’escons a elegir en cada circumscripció d’acord amb el
que es disposa en el títol 2 d’aquesta Llei.
TÍTOL 5.
PROCEDIMENT ELECTORAL
Candidatures
Art. 22.
Els partits polítics, coalicions, federacions o agrupacions que volen presentar
les seves candidatures electorals han de designar els seus representants
legals.
Art. 23.
20
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Les candidatures es presenten davant la Sindicatura Electoral entre 15 i 20 dies
després de la convocatòria electoral. Cada candidatura inclou la denominació,
les sigles, el símbol, així com el nom i els cognoms dels candidats de cada
circumscripció en nombre igual al d’escons a elegir.
Art. 24.
Les candidatures s’han de presentar amb denominacions, sigles i símbols que
no indueixin a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres
candidatures.
Art. 25. Addició
Els candidats han d’estar inscrits en el Cens electoral d’algun municipi de la
circumscripció en què es presentin. Les candidatures han de tenir una
composició equilibrada d’homes i dones, de manera que en els deu primers
llocs de cada circumscripció s’intercalaran alternament candidats dels dos
sexes i que tant en el conjunt de la llista com en cada tram de cinc candidats a
partir del lloc onzè, hi hagi almenys un 40% de candidats de cadascun dels dos
sexes. Al costat del nom dels candidats es pot fer constar la seva condició
d’independent o, en cas de coalicions o federacions, la denominació o les
sigles del partit de cada candidat.
Argumentació: D’acord amb la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, i la introducció del sistema de quotes, al 2007, es fixà una
proporció equilibrada a les llistes electorals entre el 40% i el 60% per sexe.
Tanmateix, en els primers llocs de les llistes hi ha encara una distribució
pronunciadament desigual entre dones i homes; la paritat ha de ser d'extrema
importància en els primers llocs de les llistes electorals que, en definitiva,
constitueixen les posicions que ofereixen garanties de resultar electa. Per això
proposem d’afegir-hi sistema de llistes cremallera que intercalin dones i homes
en els deu primers llocs de la llista [proposta del Consell nacional de Dones de
Catalunya].
Art. 26.
Les candidatures presentades per partits polítics, coalicions o federacions han
d’adjuntar un certificat de l’acta de la reunió de l’òrgan on hagin estat designats
els candidats, amb expressió del nombre d’assistents i del resultat de la
votació, segons estableixin els estatuts o documents similars de la formació
política, si és el cas.
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Art. 27.
La Sindicatura Electoral de Catalunya proclama les candidatures com a màxim
25 dies després de la convocatòria electoral. Les candidatures són ordenades
per sorteig.
Campanya
Art. 28. Modificació
La campanya electoral dura quinze dies i s’acaba a les zero hores del dia
anterior a de la jornada de votació.
Argumentació: suprimir la jornada de reflexió.
Art. 29.
La Sindicatura Electoral de Catalunya pot realitzar una campanya institucional
d’informació de la data de les eleccions i de les condicions per a exercir el dret
de vot, així com de promoció de la participació. No s’hi esmentaran eslògans,
temes de polítiques públiques o referències que, directament o indirectament,
puguin influir en l’orientació del vot dels electors.
Art. 30.
Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada electoral, el Govern de
la Generalitat i els seus membres no poden realitzar o participar en cap acte
d’inauguració, de col·locació de primeres pedres o d’exposició o de presentació
d’obres o serveis públics.
[Buscar un concepte jurídic més adequat]
Art. 31. Addició
Des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici de la campanya electoral,
els partits polítics no poden utilitzar els espais públics de publicitat, incloent-hi
les banderoles, els cartells, les pancartes, els anuncis als mitjans de transport i
les webs d’institucions públiques que no tinguin per objecte anunciar actes
públics no relacionats amb la convocatòria electoral. S’habilitaran espais
públics gratuïts de publicitat en la via pública reservats per als partits per a
banderoles, pancartes i cartells des de l’inici de la campanya electoral.
Quinze dies després de la jornada electoral els Ajuntaments poden retirar la
publicitat electoral instal·lada en la via pública. La Secretaria de l’Ajuntament
22
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certifica l’acció. Les despeses ocasionades i imputables a les candidatures amb
dret a subvenció pública electoral són comunicades a la Sindicatura Electoral,
la qual les descompta de les subvencions i en lliura l’import als Ajuntaments.
Els Ajuntaments també poden reclamar l’import de les despeses corresponents
a les organitzacions polítiques que no hagin assolit subvenció i, en cas de no
obtenir satisfacció, recórrer als tribunals per via de constrenyiment.
Mitjans de comunicació
Art. 32. Modificació
En els espais informatius dels mitjans de comunicació audiovisual de la
Generalitat, així com en els dels mitjans de titularitat privada amb un títol
habilitant concedit per la Generalitat, s’han d’incloure informacions sobre les
campanyes electorals de les diferents candidatures i les seves propostes
polítiques, amb continguts que responguin al criteri als criteris de pluralisme i
neutralitat d’imparcialitat i en proporcions corresponents als resultats electorals
anteriors. És responsabilitat dels directius assegurar la imparcialitat i el
pluralisme d’aquestes informacions. A aquests efectes, poden demanar criteris
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que ha de vetllar pel compliment
d’aquest principi, en els termes establerts a la Llei 2/2000, de 4 de maig.2
Argumentació: en la línia de l’art. 663 de la LOREG. Suprimir la referència als
blocs electorals.
Els mitjans públics també han d’emetre altres programes informatius sobre la
gestió efectuada pels diferents partits i les seves ofertes electorals en els quals
es pugui abordar una varietat de temes amb criteris de pluralisme informatiu.
Les informacions sobre l’activitat del Govern o d’altres administracions
públiques han de fonamentar-se en criteris estrictes d’interès informatiu objectiu
i de separació entre l’acció de govern i el procés electoral.
Els mitjans audiovisuals de titularitat pública hauran d’organitzar debats entre
els caps de llista, així com entre altres persones integrants de les diverses
candidatures, tant a nivell general com per circumscripcions
Argumentació: punt 35 de l’Informe dels experts.

2

Recomanació de l’informe 25/2009 de la Sindicatura de Comptes.

Art. 66 LOREG. El respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los
medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la
organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de
administración de los referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Junta
Electoral competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el
procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.

3
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Art. 33.
Els mitjans audiovisuals públics emeten espais gratuïts de publicitat electoral, la
duració, l’ordre i l’horari d’emissió dels quals són establerts segons un criteri de
proporcionalitat amb els resultats electorals anteriors. Els mitjans audiovisuals
de titularitat pública han d’organitzar debats entre els caps de llista, així com
entre altres persones integrants de les diverses candidatures.
Art. 34.
No es pot restringir l’accés dels informadors als actes públics realitzats per les
candidatures.
Art. 35. Esmena tècnica
No es pot contractar publicitat electoral o política en les eleccions al Parlament
de Catalunya a les emissores de televisió ni a les emissores de ràdio
municipals o culturals.
Argumentació: Cal concretar que només és per les eleccions al Parlament,
perquè a les ràdios municipals públiques a les eleccions municipals la publicitat
és gratuïta.

Art. 36.
La informació sobre les campanyes electorals als mitjans locals s’atindrà a les
regles que els escaiguin segons la seva titularitat pública o privada.
Sondejos
Art. 37. Modificació
De tots els sondejos i enquestes preelectorals que es facin públics se n’ha de
lliurar una còpia a la Sindicatura Electoral amb caràcter previ a la publicació, la
qual, en el termini màxim de tres dies després de la seva publicació, pot
publicar un dictamen sobre les característiques metodològiques que puguin
afectar-ne la credibilitat, així com sobre la forma de presentar els resultats.
Papereta
Art 38.
Hi ha un sol tipus de papereta de votació en cada circumscripció, la qual inclou
el nom de la circumscripció, les denominacions, les sigles i els símbols de les
candidatures, siguin partits, coalicions, federacions o agrupacions d’electors, i
24

3.01.02.
Tramitacions en curs

7 de maig de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 701

302

les llistes dels candidats, fent-hi constar, si és el cas, la seva condició
d’independent o, en coalicions o federacions, la denominació o les sigles del
partit de cada candidat. Al costat del nom de cada candidat hi ha un requadre
per marcar-hi els vots preferents. La Sindicatura Electoral estableix el model
oficial de les paperetes i els sobres, així com de la resta de la documentació
electoral.
Art. 39.
S’enviarà un sol sobre a totes les llars de Catalunya on s’inclogui la papereta, la
informació sobre els candidats i les declaracions de candidatura amb els
compromisos contrets de les candidatures amb representació parlamentària.4
Votació
Art. 40. Supressió i modificació
La jornada de votació presencial és en dia festiu i es pot votar des de les nou
del matí fins a les vuit del vespre. El Parlament de Catalunya podrà avaluar els
avantatges i els inconvenients d’un allargament de l’horari de votació i d’una
ampliació de la jornada electoral a dos dies consecutius.
Argumentació: Per congruència ha d’explicitar-se que estem parlant de la
“jornada de votació PRESENCIAL”, atès que el vot remot anticipat es proposa
per un període anterior al dia festiu.
No incloure la possibilitat d’avaluar l’allargament i l’ampliació de la jornada
electoral, hi afegeix complicació i no hi sabem veure quines millores aporta.
Dos dies de votació significa doblar el nombre de persones 'designades' a les
meses, aclarir què passa amb les urnes a la nit, etc. Si calgués modificar-ho i hi
hagués prou consens, es modifica la llei i ja està.
Artícle 40.
Art. 41.
A l’hora establerta, el President de la Mesa Electoral farà l’anunci que
“comença la votació”. Els membres de les Meses Electorals, els apoderats de
les candidatures i els membres de les Juntes Electorals de Zona fomentaran
l’ús de les cabines i vetllaran pel compliment de la llei en tot el procés de
votació. Els votants es presentaran, d’un en un, davant la Mesa de votació amb
document d’identificació amb fotografia per tal que es pugui comprovar la seva
inscripció al Cens electoral. A l’hora establerta, el President de la Mesa
4 En compliment del punt 1 de l’ Acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de
finançament dels partits polítics, de 26 de febrer de 2001
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Electoral anunciarà que la votació conclou. S’admetrà que votin tots els electors
que en aquell moment estiguin en el recinte de votació.
Art. 42.
Els electors poden votar anticipadament a les oficines de Correus de la seva
circumscripció electoral, les quals disposaran de paperetes i sobres en
condicions que garanteixin la llibertat i el secret del vot, des de l’inici de la
campanya electoral fins a dos dies abans de la jornada electoral.
Art. 43.
L’elector absent de la seva circumscripció pot sol·licitar a les oficines de
Correus una certificació de la seva inscripció al Cens electoral, des de la
convocatòria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada electoral. En
cas d’haver d’anar a l’oficina de Correus a rebre la documentació, podrà votar
allà mateix, en un sol acte, fins a dos dies abans de la jornada electoral.
Art. 44.
Es permet el vot per correu dels residents absents a les seus de les comunitats
catalanes a l’exterior, tal com estan reconegudes per la Generalitat, a més de
les ambaixades i els consolats espanyols.
Art. 45. Modificació
S’organitzaran urnes mòbils que visitin residències de gent gran, centres
sociosanitaris, hospitals, centres penitenciaris i altres institucions per tal que hi
puguin votar electors amb dificultats per traslladar-se.
Art. 46.
Es distribuiran sobres en Braïlle per a facilitar el vot dels electors invidents.
Art. 47. Addició
El vot per Internet s’introduirà, com a forma de vot anticipat i per mitjà d’urnes
electròniques en els col·legis electorals durant la jornada electoral, després que
la Sindicatura Electoral de Catalunya estableixi les condicions tècniques
suficients d’acreditació del votant, de secret del vot i de fiabilitat del recompte
de vots. En el cas de les urnes electròniques, s’implantarà el seu ús de manera
complementària al vot en urna i gradualment. Per a votar per Internet, els
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electors podran demanar la documentació necessària a la Sindicatura Electoral,
des de la convocatòria de les eleccions fins a deu dies abans de la jornada
electoral. Els electors rebran una identificació personal i les instruccions
tècniques per a exercir el vot, el qual podrà ser emès fins a dos dies abans de
la jornada electoral en el cas del vot anticipat.
Argumentació: Que el vot electrònic vagi més enllà del seu ús com a vot
anticipat i emprar-lo (sota la forma d’urnes electròniques) durant al jornada
electoral de manera complementària i gradual com a mínim.
Escrutini
Art. 48.
L’escrutini dels vots en les Meses Electorals és públic. Es compten, en primer
lloc, els vots a les candidatures i, a continuació, les preferències a candidats
individuals dins de cada candidatura. Si una papereta inclou un nombre de
preferències superior a l’admès, el vot es compta únicament per a la
candidatura.
L’acta de la Sessió ha d’incloure els resultats següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
f) Nombre de vots a candidatures.
g) Nombre de vots de cada candidatura.
h) Nombre de vots preferents a cada un dels candidats dins de cada
candidatura.
Art. 49.
La Sindicatura Electoral inclou en l’acta de l’escrutini general per a cada
circumscripció els resultats següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
d) Nombre de vots en blanc.
f) Nombre de vots a candidatures.
g) Nombre de vots de cada candidatura.
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h) Llista dels candidats elegits per cada candidatura en l’ordre en què els han
estat adjudicats els escons, posant al capdamunt els candidats que han estat
elegits pels vots preferents, en ordre pel nombre de vots obtinguts, i a
continuació els qui han estat elegits segons l’ordre en què apareixen a la llista.
A continuació s’indiquen, si n’hi ha, els candidats que hagin obtingut un nombre
de vots preferents superior al 5% dels vots de la candidatura però que no hagin
estat elegits, en ordre pel nombre de vots obtinguts.
Regles generals de procediment electoral
Art. 50.
Tots els aspectes de procediment electoral que no estan regulats
expressament per aquesta Llei s’atindran al què disposa la Llei Orgànica del
Règim Electoral General de 1985, Capítol VI.
TÍTOL 6.
FINANCES ELECTORALS
Art. 51. Modificació i addició
Cada candidatura ha de presentar a la Sindicatura de Comptes i a la
Sindicatura Electoral un pressupost detallat dels ingressos i les despeses
electorals de campanya electoral previstos per al finançament de la campanya
electoral corresponent, amb indicació de les aportacions públiques i privades
previstes i de les quantitats que es pretenen obtenir mitjançant el recurs al
crèdit, el qual inclourà un pla de mitjans de comunicació, fins a cinc dies abans
de l’inici de la campanya electoral. La Sindicatura Electoral pot suggerir-hi
modificacions. La presentació del pressupost constitueix un requisit necessari
per a la percepció de les subvencions electorals.
Argumentació: d’acord amb el punt 2 de l’Acord de transparència i autolimitació
de despeses electorals i de finançament dels partits polítics, de 26 de febrer de
2001
Suggeriment de la Sindicatura de Comptes en l’Informe 25/2009: “La futura Llei
electoral catalana hauria d’incorporar la matèria regulada en aquest segon punt
de l’Acord, en el qual es detalla que les formacions i coalicions han de
presentar un pressupost electoral, les seves modificacions i la indicació de les
aportacions públiques, privades i els recursos de crèdits previstos a la
Sindicatura, així com un procediment de sanció en cas d’incompliment.
D’altra banda, és important determinar clarament l’abast subjectiu de l’obligació
de retre els pressupostos electorals. En aquest sentit, cal tenir present
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l’increment del volum de treball de revisió que pot comportar estendre els
procediments a totes les formacions polítiques que es presenten a les eleccions
en lloc d’únicament a aquelles que obtenen representació. També fora adient
clarificar l’abast objectiu dels treballs i limitar-lo a les eleccions al Parlament o
ampliar-lo a totes les eleccions en l’àmbit català.”
Qualsevol modificació del pressupost de campanya ha de ser comunicada
també a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, dins el termini de durada de
la campanya electoral. Durant el període comprès entre la presentació del
pressupost electoral i la seva liquidació, la Sindicatura de Comptes de
Catalunya pot dur a terme comprovacions i verificacions externes sobre les
activitats de campanya electoral per avaluar-ne el cost objectiu.
Argumentació: d’acord amb el punt 4 de l’Acord de transparència i autolimitació
de despeses electorals i de finançament dels partits polítics, de 26 de febrer de
2001
Suggeriment de la Sindicatura de Comptes en l’Informe 25/2009: “Aquest punt
de l’Acord de transparència estableix competències de fiscalització que van
més enllà de les que estableixen els articles 133 i 134 de la LOREG i també de
les recollides en la Llei de la Sindicatura vigent, i sobreposa les possibles
actuacions a les de les juntes electorals, previstes en la normativa electoral. En
aquest sentit, s’estimaria més apropiat que la normativa que atorgués
competències a la Sindicatura de Comptes tingués el rang legal suficient i
necessari, per tal d’evitar conflictes de jerarquia normativa amb la LOREG.”
[Afegir règim sancionador en cas d’incompliment]
Art. 52.
Cada candidatura ha de tenir un compte electoral únic. No es poden fer
despeses electorals en metàl·lic ni a càrrec d’altres comptes bancaris diferents
de l’establert i declarat davant la Sindicatura Electoral. El pressupost i els estats
comptables que inclogui s’han d’atenir a les regles del Pla General de
Comptabilitat.
Ingressos
Art. 53.
Les candidatures electorals no poden rebre donacions directes ni indirectes
d’empreses públiques ni d’empreses privades que mantinguin contractes
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vigents amb administracions públiques. No es permeten aportacions amb
finalitats electorals procedents del finançament ordinari dels partits polítics ni de
fundacions o organitzacions que hi estiguin vinculades.
Art. 54. Modificació
Les aportacions privades a les despeses de campanya electoral tindran els
mateixos límits que les aportacions als partits. La identitat dels donants
constarà en un registre públic depenent de la Sindicatura Electoral. Les
donacions privades individuals desgravaran en l’impost sobre la renda de les
persones físiques, en la forma i quantitat que estableixi la llei.
Despeses
Art. 55.
La despesa electoral total de cada candidatura estarà limitada en proporció al
nombre d’habitants de dret de les circumscripcions on concorri.
Suggeriment de la Sindicatura de Comptes en l’Informe 25/2009: “El primer
punt de l’Acord de transparència estableix la limitació de les despeses
electorals mitjançant una reducció de la propaganda i la publicitat directament o
indirectament destinada a promoure el vot a les candidatures.
Seria recomanable que la normativa electoral, futura llei electoral catalana,
establís tant un procediment per limitar les despeses electorals com el
mecanisme sancionador pels incompliments de les mesures o els acords
adoptats per limitar les despeses electorals i els òrgans competents per exercir
aquesta competència.
La constitució i regulació de les actuacions del grup de treball que estableix el
punt primer de l’Acord de transparència, que ha d’acordar les mesures per
limitar les despeses electorals, també hauria de ser matèria que la futura llei
electoral catalana regulés.”
Subvencions
Art. 56.
Poden obtenir subvenció pública electoral els partits que aconsegueixin
representació parlamentària i els que, no aconseguint-ne, superin el llindar
legal del 3% dels vots a candidatures en una circumscripció o n’obtinguin més
del 2% en el conjunt de Catalunya. L’import de les subvencions es determinarà
a partir del nombre de vots obtinguts i del nombre d’escons assignats.
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(indicativament, un euro per vot?, 25,000 euros per escó?, en valors constants).
Concretar-ho
Retiment de comptes
Art. 57. Modificació
Els comptes dels ingressos i les despeses electorals es tancaran 100 dies
després de la jornada electoral. Les candidatures que tinguin dret a obtenir
subvenció han de presentar davant la Sindicatura de Comptes una liquidació
detallada del pressupost electoral, amb indicació nominal de les aportacions
rebudes i de les quantitats efectivament finançades amb crèdits i amb
explicitació de les condicions d’aquests presentaran a la Sindicatura de
Comptes la corresponent liquidació, la qual haurà d’anar acompanyada per un
informe de conformitat emès per un auditor registrat. Així mateix, la Sindicatura
de Comptes ha de fer públic el resultat de la fiscalització realitzada.
La Sindicatura de Comptes trametrà un informe a la Sindicatura Electoral, la
qual, basant-se en aquest informe, proposarà al Govern de la Generalitat
l’abonament de les quantitats que corresponguin. Se’n descomptaran, si cal, les
sancions imposades per aportacions privades il·legals o per excessos en les
despeses, per un import fins al doble de l’excés, així com les despeses
derivades de la recollida de la publicitat electoral. La Sindicatura Electoral
podrà retirar la subvenció als partits que no compleixin les normes de retiment
de comptes.
Argumentació: d’acord amb el punt 3 de l’Acord de transparència i autolimitació
de despeses electorals i de finançament dels partits polítics, de 26 de febrer de
2001
Suggeriment de la Sindicatura de Comptes en l’Informe 25/2009: El termini
establert per l’Acord de transparència per presentar les comptabilitats
electorals, abans dels cent dies des de la data de les eleccions, és més
restrictiu que el que fixa l’article 133 de la LOREG, que permet presentar la
comptabilitat electoral entre cent i cent vint-i-cinc dies després de les eleccions.
Seria recomanable homogeneïtzar aquests terminis, així com preveure un
procediment sancionador dels possibles incompliments.
Amb el marc normatiu actual, amb les possibilitats que ofereix la Llei orgànica
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, cal regular
adequadament les competències sancionadores per incompliment de normativa
electoral, desenvolupant el règim sancionador en totes les seves fases (òrgans
competents, tipificació d’incompliment, quantificació de la sanció, procediment
per exigir la responsabilitat, recursos possibles, etc.), tant en l’àmbit electoral
com en el del finançament dels partits polítics i atorgar aquesta competència a
l’òrgan de control extern autonòmic.
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Addicionalment, el tercer apartat de l’Acord de transparència sobre retiment de
comptes fa referència a totes les formacions polítiques que han concorregut a
les eleccions i no únicament a aquelles que han obtingut representació. Aquest
abast subjectiu s’hauria de clarificar en la normativa catalana electoral o sobre
partits polítics aplicable, ateses les conseqüències que poden derivar-se de la
seva literalitat, ja que es pot interpretar que inclou totes les formacions
polítiques que es presenten a les eleccions o bé només aquelles que obtenen
finalment representació. Aquesta interpretació afectaria el volum de treball a
realitzar per la Sindicatura. A més, caldria precisar si aquesta norma seria
d’aplicació exclusivament a les eleccions al Parlament de Catalunya o s’estén a
totes les eleccions en l’àmbit català.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES, ADDICIONALS I DEROGATÒRIES
FALTA
Proposta de disposició addicional. Addicció Elecció directa de consellers i
conselleres de districte
Aquelles ciutats que prevegin en el seu Reglament Orgànic Municipal (ROM) la
creació de Consells de Districte, poden optar a l’elecció directa dels seus
membres per mitjà de la modificació dels ROM respectius per tal d’introduir
l’elecció directa dels consellers i conselleres de Districte mitjançant llistes de
vot preferent.
Argumentació: la proximitat de l’administració a l’elector pot ser un factor
d’implicació de la ciutadania que faciliti la participació i la implicació individual
en projectes col·lectius de districte i de ciutat.
-

L’actual marc constitucional, en els seus articles 140 i 141, determina com
ha de ser l’elecció dels regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses dels
municipis de l’Estat Espanyol.
L’Estatut de Catalunya, en el seu article 160.3, diu que “Correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim electoral dels ens
locals que crea, a excepció dels que són garantits constitucionalment.”
La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona,
indica, en el seu article 23.1 “El Reglament orgànic municipal ha de regular
la composició dels consells de districte i l'elecció de llurs membres.”
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