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Proposició de llei electoral de Catalunya
Exposició de motius
Trenta anys després d’aprovat l’Estatut d’Autonomia de 1979 en el que Catalunya va recuperar les seves institucions
democràtiques, l’elecció del Parlament – expressió màxima de la nació catalana- continua efectuant-se pel que es
preveu en una disposició transitòria prevista per a les primeres eleccions i que remet substancialment a una llei estatal.
El nou Estatut d’Autonomia de 2006, tal com ho feia l’Estatut vigent fins aquesta data, disposa que una Llei
electoral catalana haurà de regular la composició i el règim electoral del Parlament i en el seu article 56 estableix els
requisits bàsics que haurà de complir l’esmentada llei. En la disposició transitòria segona es manté la vigència
d’aquella disposició que també era transitòria en l’Estatut de 1979.
Al llarg d’aquests anys, la manca d’una Llei electoral pròpia ha evidenciat els problemes del manteniment d’una
regulació prevista per a unes primeres eleccions. Des del punt de vista formal, es tractava de l’incompliment d’una
previsió estatutària en un tema en el qual l’autonomia dispositiva era màxima. Simultàniament, Catalunya era l’única
autonomia que no havia procedit a promulgar la seva Llei electoral. En el pla material, la regulació vigent no
representava adequadament els territoris i els seus ciutadans a l’ensems que produïa distorsions en la representació
partidista.
Les crítiques polítiques a aquestes deficiències han anat acompanyades d’una important producció acadèmica que ha
assenyalat vies de resolució d’aquests problemes i diferents models comparats. Malgrat tot, el bloqueig entre les
forces polítiques no ha permès fins ara l’elaboració d’aquesta Llei electoral.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Acord de Govern de 27 de març de 2007, aprovà la creació d’una
Comissió per tal que experts en matèria electoral elaboressin els treballs que haurien de servir de punt de partida
d’una Llei electoral catalana. La Comissió d’experts finalitzà els seus treballs el juny del 2007 i el seu Informe
“Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei Electoral de Catalunya” obtingué el reconeixement
de tots els grups polítics. Però des d’aleshores ençà no s’ha avançat en cap projecte ni proposició de llei.
La iniciativa legislativa popular apareix, doncs, com la via per fer arribar una proposta que, tot expressant la voluntat
ciutadana, permeti i empenyi al Parlament de Catalunya i als seus representants al compliment de la previsió de
l’article 56 de l’Estatut.
Aquesta “Iniciativa Legislativa Popular de Llei Electoral de Catalunya”, amb la voluntat d’assolir la majoria de dues
terceres parts dels diputats que l’Estatut exigeix per a la seva aprovació, parteix de l’esmentat Informe i en el consens
que aquest volia impulsar, per bé que li dóna forma jurídica per mitjà d’una Llei articulada, que adequa els seus
preceptes a la Constitució, l’Estatut, la Llei Orgànica de Règim Electoral General i la Llei per a la Igualtat efectiva
d’Homes i Dones. Tanmateix, incorpora algunes novetats en relació a l’Informe, per tal d’aprofundir encara més en la
transparència, el foment de la participació, la proporcionalitat i la proximitat que, ja en el propi Informe, són
objectius prioritaris. Es tracta que la Llei Electoral de Catalunya permeti avançar tant com sigui possible en el camí
de millora de la qualitat democràtica del nostre sistema polític.
La Llei, en els seus cinc títols i les disposicions addicionals i transitòries, efectua una regulació complerta de la
temàtica electoral. Així es regula el sufragi actiu i passiu, les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat, el procediment
electoral, la campanya, les despeses i les subvencions electorals. En aquests temes, la Llei ha tingut en compte les
experiències dels trenta anys de democràcia, per efectuar la regulació més acurada possible.
Destaquen dos punts de la regulació. En primer lloc, una concepció de la participació política en la qual les garanties
formals del procediment electoral han d’anar acompanyades d’una millora en la qualitat democràtica, cosa que ha
comportat una concreció de la Sindicatura Electoral com a garant dels drets dels electors. En segon lloc, un
Parlament de composició numèrica variable que, a partir d’un mínim previst de 120 diputats, pugui arribar fins els
150 diputats, quan s’incrementi la participació electoral.
Al mateix temps, el sistema electoral proposat representa adequadament tots els territoris en fer desaparèixer la
província com a circumscripció electoral, per tal d’apropar els diputats als seus electors, fet al qual contribuirà també
l’ampli vot preferencial previst. Les noves circumscripcions reequilibren població i representació, buscant una
adequada compensació entre la sobrerepresentació de les zones despoblades i el manteniment de la proporcionalitat
entre els vots dels ciutadans i els resultats electorals.
Aquesta Iniciativa Legislativa Popular presenta, per tant, una Llei innovadora, tenint en compte que el sistema
electoral és, sempre, el fonament de la legitimitat democràtica. Per tal d’enfortir-la es presenta aquest text articulat.

TÍTOL I. Disposicions generals
Article 1
Aquesta llei té per objecte regular les eleccions al Parlament de Catalunya. S'aplica també amb caràcter supletori a
qualsevol altre consulta per sufragi universal regulada pel Parlament.
Capítol I. Dret de sufragi actiu
Article 2
El sufragi és universal, lliure, igual, directe i secret.
Article 3
1. Gaudeixen del dret de sufragi actiu i passiu totes les persones majors d’edat que ostentin la condició política de
catalans.
2. Així mateix, els ciutadans de països estrangers que acordin els mateixos drets electorals als ciutadans de
Catalunya en eleccions federals, regionals o autonòmiques a través d'un conveni de reciprocitat internacional
autoritzat per les Corts Generals.
3. Per a l’exercici del sufragi serà condició indispensable estar inscrit en el cens electoral corresponent a Catalunya.
Article 4
No disposen del dret de sufragi:
a) Els condemnats per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del dret de sufragi
durant el temps del seu compliment.
b) Els declarats incapaços en virtut de sentència judicial ferma, sempre que en aquesta es declari expressament la
incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi.
c) Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, al llarg del període que duri el seu internament
sempre que en l'autorització el jutge declari expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi.
Capítol II. Dret de sufragi passiu
Article 5
Són elegibles els catalans majors d'edat que, gaudint de la qualitat d'electors, no estiguin sotmesos a cap de les
següents causes d'inelegibilitat:
a) Els membres de la Família Reial Espanyola, inclosos en el Registre Civil, que regula el Reial Decret
2917/1981, de 27 de novembre, així com els seus conjugues.
b) Els Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Consell d'Estat, del Tribunal de Comptes
i del Consell Econòmic Social.
c) Els Magistrats del Tribunal Constitucional, els Vocals del Consell General del Poder Judicial, els Consellers
Permanents del Consell d'Estat i els Consellers del Tribunal de Comptes.
d) El Defensor del Poble i els seus Adjunts.
e) El Fiscal General de l'Estat.
f) El President del Govern, els Ministres, Secretaris i Sots-secretaris, Secretaris Generals, Directors Generals dels
Departaments Ministerials i els equiparats a ells; en particular els Directors dels Departaments del Gabinet de la
Presidència del Govern i els Directors dels Gabinets dels Ministres i dels Secretaris d'Estat; així com qui
exerceixi la funció de més alt nivell de cada Ministeri en l'àmbit autonòmic català.
g) Els Caps de Missió acreditats, amb caràcter de residents, davant d'un Estat estranger o organisme internacional.
h) Els magistrats, jutges i fiscals en actiu.
i) Els militars professionals i de complement i membres de les forces i cossos de seguretat i policia, en actiu.
j) Els presidents, vocals i secretaris de les juntes electorals.
k) El Delegat i els Secretaris Generals del Govern a Catalunya.
l) El Director General de RTVE i els directors de les societats d'aquest ents públic i els delegats territorials a
Catalunya.
m) Els presidents, directors i càrrecs assimilats de les entitats estatals autònomes amb competència per el territori
català, així com els delegats del govern en aquestes.
n) Els presidents i directors generals de les entitats gestores de la seguretat social amb competència per el territori
català i els presidents i directors d'aquests a Catalunya.
o) El director de l'Oficina del Cens Electoral. També ho seran els delegats provincials en les circumscripcions
incloses en la seva província.
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p) El Governador i Sots-governador del Banc d'Espanya i els Presidents i Directors de l'Institut de Crèdit Oficial i
de les altres entitats oficials de crèdit.
q) El President, els consellers i el secretari general del Consell de Seguretat Nuclear.
Article 6
Són també inelegibles:
a) El President i els membres del Govern de l’Estat i els seus Secretaris d’Estat i Directors i Sots-directors
Generals, així com els càrrecs equivalents en les altres Comunitats Autònomes i de la Unió Europea.
b) Els Directors Generals, Secretaris Generals, directors de serveis de Catalunya i els que ostentin càrrecs assimilats
a aquests de lliure designació del President o dels membres del Consell Executiu de la Generalitat, designats per
Decret.
c) El Síndic de Greuges i el seus adjunts; els membres de la Sindicatura de Comptes, els vocals del Consell de
Garanties Estatutàries.
d) El Director General de l’Ens Públic Radio Televisió de Catalunya i els Directors de les seves societats.
e) El Director del Centre d'Estudis d'Opinió.
f) El Director de Oficina Antifrau.
g) Els vocals del Consell de l'Audiovisual.
Article 7
Seran inelegibles en l’àmbit territorial de presentació de les candidatures:
a) Els que exerceixin la funció de major nivell de cada Conselleria en els territoris corresponents.
b) Els delegats de l’Oficina del Cens Electoral.
Article 8
1. Totes les causes d’inelegibilitat previstes en l'article. anterior ho seran també d’incompatibilitat.
2. També seran causes d’incompatibilitat el cumpliment d’aquests funcions o càrrecs:
a) El President del Tribunal de Defensa de la Competència.
b) Els membres del Consell d'Administració de l'Ens públic RTVE i de la Corporació Catalana de Radiotelevisió
c) Els membres del gabinet de la Presidència del Govern o dels Ministres i dels Secretaris d'Estat.
d) Els delegats del Govern en els Ports Autònoms, confederacions hidrogràfiques, Societats concessionàries
d'autopistes de peatge, COPLACO.
e) Els presidents dels Consells d'Administració, Consellers, administradors, directors generals, gerents i càrrecs
equivalents d'ens i monopolis públics i empreses amb participació pública majoritària, directa o indirecta, sigui
quina sigui la seva personalitat jurídica i la seva titularitat pública i de les Caixes d'estalvi de fundació pública.
f) Els parlamentaris de la Unió Europea, de les Cortes Generales i de les altres Comunitats Autonòmes i totes
aquelles persones que, per mandat legal, hagin d’ésser elegides o anomenades per l’Assemblea Legislativa
corresponent.
g) El personal al servei de l’Estat o de la Comunitat autònoma o de qualsevol dels òrgans i institucions d’aquestes,
sigui quin sigui el règim en que es prestin aquests serveis.
h) Els que exerceixin funcions o càrrecs, assimilables als descrits com inelegibilitats i incompatibilitats en aquesta
Llei, conferits i remunerats per la Unió Europea o un Estat estranger.
Article 9
La qualificació d'inelegibilitat serà procedent des de la proclamació de les candidatures fins la celebració de les
eleccions.
Article 10
En relació a la situació d’inelegibilitat i incompatibilitat dels membres de l’Administració de Justícia i dels Cossos i
Forces de Seguretat, seran d’aplicació les disposicions de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.
Article 11
En cas de simultaneïtat de convocatòries electorals, ningú podrà ésser simultàniament candidat al Parlament de
Catalunya i a un altre òrgan legislatiu.
Article 12
1. El càrrec de diputat és incompatible amb l'exercici de qualsevol altre càrrec o funció pública, excepte aquells
derivats de l'elecció o nomenament directe pel Parlament.
2. El mandat parlamentari és compatible amb els càrrecs de President o Conseller de la Generalitat.
3. Els Senadors designats pel Parlament de Catalunya compatibilitzen els dos mandats.
4. El mandat parlamentari és compatible també amb els càrrecs de regidor i alcalde.
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Article 13
1. El càrrec de diputat s'exerceix en règim de dedicació exclusiva, excepte les compatibilitats previstes en aquesta
mateixa llei.
2. Els diputats no podran desenvolupar activitats professionals o mercantils, que no es derivin de la directa gestió
econòmica del seu patrimoni personal o familiar. Se n'exceptuen les activitats que no tinguin caràcter regular de
tipus docent, artístic o literari, i la de col·laboració en tribunes d'opinió en els mitjans de comunicació.
3. En qualsevol cas, els diputats no podran percebre cap altre remuneració pública o privada que no sigui la
parlamentària, sens perjudici de les dietes i indemnitzacions que correspongui per la realització de les activitats
compatibles amb el seu mandat.
Article 14
1. Els diputats venen obligats a formular declaració de totes les activitats que puguin ésser causa d'incompatibilitat
i d'aquelles que els hi proporcionin o puguin proporcionar-los ingressos econòmics; així com dels seus bens
patrimonials, tant a l'inici com al final de la seva condició de parlamentaris, i al produir-se modificacions
rellevants de la declaració inicial.
2. Les dites declaracions s'incorporaran a un Registre d'Interessos de caràcter públic, a excepció del que es refereixi
a bens patrimonials; tot i així, aquests podran ésser coneguts en els supòsits en que per causa justificada una
tercera part dels membres de la Comissió de l'Estatut dels Diputats ho sol·liciti.
Capítol III. Administració electoral
Article 15
Formen l’Administració electoral la Sindicatura Electoral de Catalunya, les Juntes electorals de circumscripció, les
juntes electorals de zona així com les meses electorals i, en l'àmbit de les seves competències, la Junta Electoral
Central.
Article 16
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.
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.
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 cinquenes parts.
Els membres de la Sindicatura Electoral tindran un mandat de set anys. Cada any es renovarà un membre de la
Sindicatura. El Reglament intern de la Sindicatura establirà l'ordre de renovació dels seus membres.
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 podrà haver recurs.
Article 17
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya té caràcter permanent.
2. Els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya seran nomenats per Decret, una vegada hagin estat elegits
pel Parlament.
3. En serà Secretari el Lletrat Major del Parlament, que participa en les seves deliberacions amb veu i sense vot i
en custòdia la documentació corresponent.
4. La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà requerir la presència en les seves reunions, amb veu i sense vot, d’un
representant de l’Oficina del Cens Electoral a Catalunya.
Article 18
La Sindicatura electoral de Catalunya disposarà d’una seu pròpia. Per decret es crearan i constituiran el seus serveis
tècnics que, en tot cas, hauran d’estar format d’especialistes en dret i altres ciències socials.
Article 19
Les Juntes Electorals territorials podran ser de circumscripció i de zona, i estan composades per:
a) Tres vocals, magistrats o jutges, l’àmbit territorial dels quals correspongui a alguna de les comarques compreses
en el corresponent àmbit territorial.
b) Dos vocals anomenats per la Sindicatura Electoral de Catalunya entre catedràtics professors de Dret, Ciències
Polítiques o Sociologia o juristes de reconegut prestigi residents en les comarques de la circumscripció.
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Article 20
1. Els membres de les Juntes Electorals són inamovibles.
2. Només podran ésser suspesos per delictes o faltes electorals, previ expedient obert per la Junta superior
mitjançant l’acord de la majoria absoluta dels seus components, sens perjudici del procediment judicial
corresponent.
Article 21
El règim de funcionament i les atribucions de les Juntes Electorals territorials seran les que estableix la LOREG en
els seus Articles 11 a 18.
Article 22
Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en el seu àmbit material i territorial, les competències i funcions
atribuïdes a la Junta Electoral Central per la LOREG en relació a les eleccions a les Corts Generals, sense prejudici
d’aquelles que la legislació li atribueix en relació a les eleccions autonòmiques.
En les eleccions sotmeses a aquesta Llei, la Sindicatura Electoral de Catalunya:
a) Dirigeix i supervisa l’actuació de l’Oficina del Cens Electoral.
b) Cursa instruccions d’obligat compliment a les Juntes Electorals territorials.
c) Resolt amb caràcter vinculant les consultes que li elevin les Juntes territorials
d) Revoca d’ofici en qualsevol moment o a instàncies de part interessada, dins els terminis previstos, les decisions
de les Juntes Electorals territorials, quan s’oposin a la interpretació de la normativa electoral realitzada per la
Sindicatura Electoral de Catalunya o la Junta Electoral Central.
e) Unifica els criteris interpretatius de les Juntes Electorals territorials.
f) Aprova els models d’actes de constitució de meses electorals, d’escrutini, de sessió, d’escrutini general i de
proclamació d’electes.
g) Resol les queixes, reclamacions i recursos que se li dirigeixin d’acord amb aquesta llei o amb qualsevol altre
disposició que li atribueixi aquesta competència.
h) Vetlla pel compliment de les normes relatives als comptes i a les despeses electorals per part de les candidatures.
i) Exerceix la potestat disciplinària sobre totes les persones que intervenen amb caràcter oficial en les operacions
electorals.
j) Corregeix les infraccions que es produeixin en el procés electoral sempre que no siguin constitutives de delicte e
imposa multes fins a la quantia màxima prevista per aquesta llei.
k) Expedeix les credencials als Diputats del Parlament en cas de vacant per mort, incapacitat o renúncia.
Article 23
1. Tota infracció de les normes obligatòries establertes en aquesta llei que no constitueixin delicte seran
sancionades per la Junta electoral competent. La multa serà de 120 a 1200 euros si es tracta d’autoritats o
funcionaris i de 30 a 600 euros si es tracta de particulars.
2. Les mateixes multes s’imposaran en els casos d’incompliment de resolucions i instruccions d’obligat compliment
de la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 24
1. Sota la direcció de la Sindicatura Electoral de Catalunya correspon:
a) Al govern de la Generalitat, mitjançant la Conselleria competent, l'organització material del procés electoral i de
la recollida de dades.
b) A les Delegacions catalanes de l'Oficina del Cens Electoral, el manteniment del cens electoral específic
d'aquestes eleccions i la determinació de les seccions electorals
c) Als ajuntaments, la col·laboració amb l’Oficina del Cens Electoral per a l’actualització i publicació del cens; la
formació de les meses electorals i la distribució dels espais pels actes públics així com la regulació de l’ús de
l’espai públic a efectes d’actes i propaganda.
d) A la Junta de Seguretat de Catalunya, l'organització de la protecció general del procés electoral i dels seus
participants.
e) A la Sindicatura de Comptes, la fiscalització dels ingressos i despeses electorals.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya pot sol·licitar la col·laboració dels organismes reguladors pel millor
compliment de les seves funcions.
3. Totes les institucions estatals, autonòmiques i locals estan sotmeses a la LOREG i a aquesta llei electoral. Es
donen suport i col·laboren, en el marc de les seves competències, per a la millor realització dels processos
electorals sigui quina sigui l'Administració convocant.
4. Realitzades les eleccions, les institucions citades en l’epígraf primer d’aquest Article enviaran un informe a la
Sindicatura Electoral de Catalunya amb el detall de la seva actuació, les incidències observades i les
consideracions oportunes. Els Ajuntaments ho faran per mitjà del Consell de Governs Locals.
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Article 25
Fora del període electoral, la Sindicatura:
a) Pren les mesures ordinàries d'administració electoral.
b) Elabora una memòria de les seves activitats i publica les seves principals resolucions.
c) A petició d'electors, associacions o partits es pronuncia sobre intervencions de l'administració o entitats que
puguin desvirtuar el procés electoral i, si s’escau, pren les mesures oportunes.
d) Totes aquelles que li atorguin les lleis.
Article 26
Les Juntes Electorals de les circumscripcions, atenent sempre al criteri superior de la Sindicatura Electoral de
Catalunya i de la Junta Electoral Central:
a) Proclamen els diputats elegits a la seva circumscripció i els atorguen les credencials.
b) Resolen les queixes, reclamacions i recursos que se’ls dirigeixin d’acord amb aquesta llei i amb qualsevol altre
disposició que els doni aquesta competència.
c) Exerceixen la potestat disciplinària sobre totes les persones que intervenen amb caràcter oficial en les operacions
electorals.
d) Corregeixen les infraccions que es produeixin en el procés electoral sempre que no siguin constitutives de delicte
i imposen multes fins a la quantia màxima de 600 euros.
e) Emeten instruccions d’obligat compliment a les Juntes electorals de zona en qualsevol matèria electoral.
f) Resolen de forma vinculant les consultes que els hi elevin les Juntes Electorals de Zona.
g) Revoquen d’ofici en qualsevol temps, o a instància de part interessada, dins dels terminis previstos per la llei, les
decisions de les Juntes Electorals de Zona quan s’oposin a la interpretació realitzada per la Junta Electoral de
circumscripció.
h) Unifiquen els criteris interpretatius de les Juntes Electorals de Zona en qualsevol matèria electoral.
Article 27
1. Excepte en els casos en què les lleis prevegin un procediment específic de revisió judicial, els acords de les Juntes
electorals territorials són susceptibles de recurs davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de
resoldre en el termini de cinc dies des de la interposició del recurs.
2. La interposició de recurs es farà dins de les vint-i-quatre hores següents a la notificació de l’acord davant la
Junta que l’hagués emès. Aquesta, amb el seu informe, ha de remetre l’expedient en el termini de quaranta vuit
hores a la Sindicatura Electoral de Catalunya. Contra la resolució d’aquesta no hi cap recurs administratiu.
Article 28
Els Pressupostos de la Generalitat fixaran les retribucions del President i vocals de la Sindicatura Electoral de
Catalunya, i del personal al seu servei. Igualment, fixaran les dietes i gratificacions de les juntes d’àmbit inferior.
Article 29
Pel que fa a la composició i regles de funcionament de les meses i seccions electorals, la confecció del cens electoral i
les relacions de l’administració electoral amb l’Oficina del Cens Electoral, seran d’aplicació els preceptes continguts a
la LOREG (Articles 23 a 41).
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Títol II. Drets i garanties dels electors
Capítol 1. Garanties electorals
Article 30
La Sindicatura Electoral de Catalunya és la garant dels drets de la ciutadania en relació al procés electoral. Vetlla pel
desenvolupament democràtic de les eleccions, la competència oberta i equilibrada entre els partits, la qualitat del
debat públic i el control electoral dels governants. Garanteix la igualtat i el pluralisme polític en tot moment, sotmesa
a la Llei i als valors informadors de l'ordenament jurídic.
Article 31
1. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a:
a) La neutralitat dels poders públics en el procés electoral.
b) La informació veraç i equilibrada dels mitjans de comunicació.
c) Al debat públic entre les forces polítiques.
d) La veracitat de les dades de les enquestes publicades.
e) La recepció d'un "compromís electoral" dels partits.
f) Al coneixement dels ingressos i les despeses electorals.
Article 32
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya proclama i fa oficials els resultats electorals, i n’ordena la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Com a garant dels drets electorals de la ciutadania:
a) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla per la neutralitat dels poders públics durant el període electoral. A
aquest efecte les administracions comunicaran a la Sindicatura la previsió de les campanyes institucionals que
puguin realitzar durant el període electoral, de les seves despeses i de les agències publicitàries concessionàries.
La Sindicatura podrà denegar de manera motivada la realització de la campanya o fer-ne les recomanacions
pertinents. No podrà realitzar-se cap campanya que no hagi estat comunicada a la Sindicatura.
b) La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col·laboració de les entitats de ràdio i televisió públiques,
organitza un debat entre els dirigents dels partits polítics amb representació parlamentària. Si en les eleccions
catalanes anteriors, la diferència entre el segon i el tercer partit és superior a un 15% del vot vàlid, organitza
també un debat entre el líder del primer i del segon partit.
c) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla per la informació veraç i equilibrada en els mitjans de comunicació.
Distribueix els espais gratuïts i arbitra en les altres informacions en cas de conflicte entre partits, empreses i
professionals, atenent com correspongui als criteris de proporcionalitat electoral i d'actualitat informativa, als
codis deontològics de la professió i al caràcter públic o privat del mitjà.
d) La Sindicatura Electoral de Catalunya farà arribar als electors el "compromís electoral" dels partits i
agrupacions d'electors. A tal fi, la Sindicatura definirà les característiques que ha de tenir aquest "compromís
electoral", el contingut del qual serà responsabilitat dels partits.
e) La Sindicatura Electoral de Catalunya podrà sol·licitar de qualsevol mitjà, entitat o empresa responsable de la
publicació d'una enquesta pre o post-electoral, totes aquelles dades que li permetin controlar-ne la veracitat de la
informació.
f) La Sindicatura Electoral de Catalunya vetlla pel coneixement ciutadà dels comptes electorals. Publica les
despeses generades per la campanya electoral a les Administracions públiques, amb els seus conceptes.
Igualment, els ingressos i despeses electorals dels partits i agrupacions d'electors.
g) La Sindicatura Electoral de Catalunya manté una base de dades històrica i actualitzada, consultable
informàticament, amb la informació rellevant sobre el procés electoral, les seves resolucions, els resultats
electorals, els comptes i, en general, tot allò que pugui ésser de la seva competència.
h) Al final de cada període, la Sindicatura Electoral de Catalunya proporcionarà informació sobre el "compromís
electoral" i el seu compliment, que incorporarà almenys: el "compromís electoral" de tots els partits; el Pla de
Govern de la legislatura; informació disponible per part del govern; informació proporcionada per la resta de
partits; informació proporcionada per observatoris independents; i informació disponible als mitjans de
comunicació.
i) Totes aquelles derivades de les lleis electorals, de la jurisprudència, de les delegacions que pogués efectuar-li la
Junta Electoral Central i de la seva pròpia funció de control i arbitratge dels processos electorals.
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Capítol II. Els estudis d’intenció de vot
Article 33
Entre el dia de la convocatòria i el de la realització de les eleccions, la publicació d’enquestes sobre la intenció de vot
dels ciutadans queda sotmesa a les següents regles:
1. La difusió a través d’un mitjà de comunicació de resultats d’una enquesta haurà d’acompanyar-se de la
informació sobre l’entitat o organisme que l’hagi realitzat; de les seves característiques tècniques; i del text
íntegre de les preguntes corresponents a les dades publicades.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà pel compliment d’aquestes regles. Amb aquesta finalitat, 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 de Catalunya, 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 manera de presentar els resultats.
3. La publicació d’una enquesta d’intenció de vot que violi les prescripcions legals serà corregida per la Sindicatura
Electoral de Catalunya, que, en un termini màxim de tres dies, podrà ordenar al corresponent mitjà la publicació
de l’oportuna rectificació o correcció, en el mateix format i espai que la informació inicial. Aquesta rectificació
es produirà en el termini màxim de quaranta-vuit hores. Si per la seva periodicitat aquests terminis temporals no
fossin aplicables, la Sindicatura pot ordenar als responsables de la publicació la inserció d’aquesta rectificació o
correcció, a càrrec seu i dins del termini indicat, en un altre mitjà de difusió equivalent.
4. Les resolucions de la Sindicatura Electoral de Catalunya en aquesta matèria es notificaran als interessats i es
publicaran. Són recurribles davant la Junta Electoral Central, en la forma i amb els efectes previstos per la Llei.
5. El període previ a les eleccions durant el qual no es podran publicar els resultats d’enquestes d’intenció de vot
serà el que determini la legislació electoral general.
6. Si algun organisme depenent de les Administracions Públiques realitza un estudi d’opinió durant el període
electoral que inclogui informació sobre la intenció de vot de l’electorat, en donarà compte immediatament al
Centre d’Estudis d’Opinió i a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que disposarà la comunicació dels resultats
rellevants a les candidatures que hagin estat proclamades en els termes previstos en l’Article 67.
Capítol III. La campanya electoral
Article 34
Es denomina període electoral el lapse de temps comprès entre el Decret de convocatòria de les eleccions i la
proclamació dels resultats.
Article 35
S’entén per campanya electoral el conjunt d’activitats realitzades per les candidatures, encaminades a la captació de
sufragis. Només poden realitzar campanya electoral els candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions
d’electors que concorren a les eleccions.
Article 36
La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies; el dia anterior a la jornada electoral no es poden realitzar
actes de campanya.
Article 37
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.
Igualment, i amb les mateixes condicions, es duran a terme les accions necessàries per a difondre el coneixement del
sistema electoral per part dels ciutadans i per a promoure la participació en les eleccions.
Article 38
Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada electoral, el Govern de la Generalitat i els seus membres no
organitzaran, realitzaran o participaran en cap acte d’inauguració, de col·locació de primeres pedres o d’exposició o
presentació d’obres o serveis públics.
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.
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Article 39
Els Ajuntaments disposaran la relació dels locals d’ús gratuït per a la realització d’actes de campanya, i la ubicació
dels llocs de col.locació gratuïta d’elements gràfics. No està permesa la col.locació de materials de campanya en altres
llocs.
Article 40
Quinze dies després de la jornada electoral els ajuntaments podran retirar la publicitat electoral instal·lada a 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.
Article 41
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 per les
candidatures amb representació parlamentària.
Article 42
La despesa de campanya total que pot realitzar cada candidatura es determina mitjançant els paràmetres fixats al títol
VII d’aquesta Llei, que estableixen l’import màxim de despeses que es poden realitzar. Entre el dotzè i el setzè dies
següents a la convocatòria electoral, els representants de les candidatures comunicaran a la Sindicatura Electoral de
Catalunya els respectius pressupostos de campanya, que detallaran la quantia total prevista, els corresponents
ingressos, i el pla de despeses, distingint la quantitat que es preveu gastar en els diferents mitjans de campanya
emprats.
Article 43
Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública emetran espais gratuïts de propaganda electoral, que
seran distribuïts de forma equitativa per la Sindicatura Electoral de Catalunya entre les diferents candidatures
concurrents, a partir de la proposta conjunta que formulin les candidatures; en cas de no haver-hi acord, la
Sindicatura Electoral decidirà per ella mateixa, seguint un criteri de proporcionalitat amb els resultats anteriors.
Article 44
En els espais informatius emesos pels mitjans de titularitat de la Generalitat durant el període electoral, es dedicarà
un període de temps ampli a informar sobre les candidatures i sobre les seves propostes polítiques. Els directius i els
professionals d’aquests mitjans vetllaran per a garantir el pluralisme informatiu, la imparcialitat de les informacions i
la independència personal dels informadors. No es podrà restringir l’accés dels informadors als actes públics realitzats
per les candidatures.
Article 45
En els programes informatius emesos pels mitjans de titularitat de la Generalitat, s’ha de garantir la presència
suficient de totes les candidatures concurrents; la realització editorial d’aquests programes serà de responsabilitat dels
mitjans.
Article 46
Els mitjans de titularitat de la Generalitat 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.
Article 47
Els mitjans audiovisuals de titularitat privada d’àmbit autonòmic i que emetin en virtut de títol habilitant emès per la
Generalitat informaran sobre la campanya electoral en els mateixos termes dels Articles 44 i 45.
Article 48
Els mitjans audiovisuals locals informaran sobre la campanya electoral aplicant les regles dels Articles 44, 45 i 46 que
els siguin d’aplicació en virtut de la seva titularitat pública o privada.
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Article 49
Els mitjans de titularitat pública hauran d’organitzar debats entre els caps de llista de les diferents candidatures
presentades, o entre altres persones integrants de les diverses candidatures.
Article 50
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).
Article 51
Es prohibeix l’emissió de missatges de campanya mitjançant missatges no sol.licitats adreçats a números de telèfon o
a ordinadors connectats a serveis de telecomunicacions. Si aquests missatges haguessin estat sol.licitats per l’usuari,
estaran sotmesos al règim general de la premsa.
Article 52
En cas d’infraccions de les normes sobre la informació del procés electoral en mitjans audiovisuals públics, la
Sindicatura Electoral de Catalunya ho posarà en coneixement de la institució titular del mitjà. Els conflictes i
reclamacions a què es pugui donar lloc a causa de la presentació del procés electoral per part dels mitjans audiovisuals
seran resolts per la Sindicatura Electoral de Catalunya, que podrà sol.licitar informe al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.
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Títol III. Sistema Electoral
Article 53
El Parlament de Catalunya es composa d'entre 120 i 150 diputats elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i
secret, atenent a criteris de representació proporcional i de participació electoral.
Article 54
Els diputats del Parlament de Catalunya s’elegiran en set circumscripcions: Barcelona, Central, Girona, Lleida, l’Alt
Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona, i les Terres de l’Ebre.
Les circumscripcions electorals inclouen les comarques següents:
a) Circumscripció de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i
Vallès Oriental;
b) Circumscripció Central: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès;
c) Circumscripció de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva;
d) Circumscripció de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell;
e) Circumscripció de l’Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall
d’Aran;
f) Circumscripció del Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonès;
g) Circumscripció de les Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Cada circumscripció tindrà inicialment un escó; la resta seran distribuïts per la Sindicatura Electoral de Catalunya,
mitjançant el procediment fixat a l'Article 55.
Article 55
Finalitzat l'escrutini general, la Sindicatura procedirà a la distribució territorial dels escons segons el següent
procediment:
a) Distribuirà els 120 escons inicials entre les set circumscripcions, atribuïnt-ne un a cadascuna i distribuïnt la resta
proporcionalment a la població de dret de cadascuna mitjançant la fòrmula de la quota simple i les restes més
altes.
b) Determinarà la participació electoral registrada, definida com el quocient entre el nombre total de vots emesos i
el nombre total d'electors, multiplicat per cent. La determinació es realitzarà pel conjunt de Catalunya i per
cadascuna de les circumscripcions.
c) En aquelles circumscripcions on la participació electoral sigui igual o superior al 60 per cent dels electors,
s'incrementarà el nombre d'escons que els hi són assignats en la mateixa proporció en què la participació
electoral registrada hagi superat la xifra del seixanta per cent. Aquesta proporció es determinarà dividint la
participació electoral registrada per seixanta; el quocient obtingut es multiplicarà pel nombre inicial d'escons
determinat segons el previst a l'apartat a) d'aquest Article. El resultat d'aquest producte serà el nombre final
d'escons assignat a cada circumscripció. Si d'aquesta operació es derivés un nombre fraccionari d'escons, la xifra
s'arrodonirà a l'alça si la fracció decimal supera les cinc dècimes, i a la baixa si no arriba al valor de cinc dècimes.
d) L'ajustament previst en l'apartat c) no tindrà en compte xifres de participació electoral superiors al 75 per cent
dels electors; aquesta xifra representa l'ajustament màxim que es podrà realitzar.
Article 56
L’emissió del vot consistirà en la selecció de la papereta presentada per una candidatura en la seva circumscripció. Si
ho desitja, el votant podrà expressar, marcant una creu en el requadre corresponent, el candidat o candidats als quals
dóna el seu vot preferent dins dels noms d’aquella candidatura.
El nombre de candidats pels què pot expressar un vot preferent serà entre un i vint-i-cinc candidats a la
circumscripció de Barcelona ; entre un i vuit a cadascuna de les circumscripcions Central, de Girona, de Lleida i del
Camp de Tarragona; i entre un i dos candidats a 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.
En cas de no marcar cap candidat, el vot es comptarà únicament per al conjunt de la candidatura. Si una papereta
inclou un nombre de vots preferents superior a l’admès, el vot es comptarà únicament per al conjunt de la
candidatura.
Article 57
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 assignar tots els escons. Per fer els càlculs, el nombre de vots obtinguts per cada candidatura es dividirà per
la sèrie dels números naturals (1, 2, 3, etc.) i s’assignaran els escons a les candidatures que obtinguin els
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quocients més alts, en ordre decreixent, fins a completar el nombre d’escons de la circumscripció. En cas
d’empat es decidirà per sorteig, i els successius empats que puguin aparèixer es resoldran alternativament.
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. 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.
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Títol IV. Procediment Electoral
Capítol 1. Convocatòria d’eleccions
Article 58
La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya es realitza per Decret del President de la Generalitat, sota la
seva responsabilitat, prèvia deliberació en el Consell de Govern.
Capítol 2. Procediment electoral
Article 59
Podran concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats:
a) Els partits polítics i federacions inscrits en el Registre establert per la legislació general sobre partits.
b) Les coalicions electorals integrades pels partits i federacions esmentats a l’apartat anterior.
c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit, un nombre de signatures equivalent, al menys, al 0,5% del cens en
les circumscripcions on es presentin.
Article 60
1. Les entitats citades en l'Article anterior presentaran la seva denominació i la relació de circumscripcions on
competiran electoralment davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya dins els 10 dies següents a la
convocatòria.
2. Els partits i federacions que s’integrin en coalicions per concórrer conjuntament a l’elecció del Parlament de
Catalunya i les agrupacions d'electors notificaran a la Sindicatura Electoral de Catalunya les circumscripcions
on es presenten. En la notificació es farà constar: denominació de la coalició o agrupació; persones titulars dels
seus òrgans de direcció o de coordinació; regles que la regeixen; partits que composen la coalició, en el seu cas, i
domicili a efectes de notificacions.
3. Les llistes nominals de candidats es presentaran davant de les juntes electorals de les circumscripcions abans del
vintè dia posterior a la convocatòria. Les agrupacions d’electors presentaran conjuntament amb la llista de
candidats les signatures requerides.
Article 61
1. Els partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que pretenguin concórrer a les eleccions designaran
els seus representants generals davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. En el cas de les agrupacions
d’electors, els seus representants generals seran els seus promotors.
2. Els partits i federacions designaran un representant general i un suplent, per escrit adreçat a la Sindicatura
Electoral de Catalunya en els vuit dies següents a la convocatòria. Aquest termini serà de deu dies per a les
coalicions i les agrupacions d’electors que vulguin concórrer a les eleccions. L’esmentat escrit haurà de recollir
l’acceptació expressa per part de les persones designades. Els suplents només actuaran en cas de traspàs, renúncia,
absència o incapacitat del representant general.
3. Els representants de les candidatures ho seran també dels candidats inclosos, pel mer fet de formar part de la
candidatura. En la seva representació, atendran les indicacions de l’administració electoral i li prestaran la
col·laboració que sigui sol·licitada. La representació implica l’apoderament per als procediments judicials
electorals. Les seves decisions vincularan la candidatura.
4. En els deu dies següents a la convocatòria, els representants generals designaran els representants territorials de
les respectives candidatures, per escrit adreçat a la Sindicatura Electoral de Catalunya, així com els seus suplents.
Aquesta designació tindrà la mateixa forma i efectes que el previst a l’apartat 2. La Sindicatura Electoral
comunicarà a les Juntes Electorals territorials, en un termini màxim de dos dies, els noms dels representants i
suplents de cada candidatura a cada territori.
5. La designació dels representants territorials de les candidatures formades per agrupacions d’electors, i dels seus
suplents, es farà en el moment de presentació de les respectives candidatures. Si finalment l'agrupació no pogués
presentar les signatures requerides decaurien en els seus drets, sens perjudici del manteniment de les
responsabilitats jurídiques contretes.
6. Els representants territorials de les candidatures podran designar un delegat, i fins a un màxim de dos suplents,
davant les Juntes Electorals de zona, fins a un màxim de set dies abans del dia de la votació. Aquesta designació
tindrà la mateixa forma i efectes que el previst a l’apartat 2.
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Capítol III. Candidatures
Article 62
1. Les llistes de candidats es presentaran per part dels respectius representants de candidatura davant la
Sindicatura Electoral de Catalunya entre el quinzè i el vintè dia, tots dos compresos, a partir de la promulgació
del Decret de convocatòria.
2. L’escrit de presentació farà constar:
a) Denominació, sigles i símbol d’identificació de la candidatura, que no podran modificar-se durant tot el procés
electoral. No s’acceptaran les denominacions, sigles o símbols que puguin induir a confusió amb els utilitzats
per altres partits o federacions, o que reprodueixin o imitin la bandera, logotip o altres símbols de Catalunya,
dels seus territoris i municipis, i de les seves institucions.
b) Noms i cognoms dels candidats i suplents, ordre de col.locació en la llista i domicili. En el cas de federacions o
coalicions, es podrà fer constar al costat del nom de la persona la identificació més específica del partit o
federació a què pertanyi, que no podrà concórrer a les mateixes eleccions. Igualment, es podrà fer constar al
costat del nom de cada persona la seva condició d’independent.
c) Document acreditatiu de l’acceptació de candidatura, subscrit per cada candidat, així com de l’acompliment del
conjunt dels requisits establerts en aquesta llei. Aquesta declaració s’acompanyarà amb fotocòpia del
corresponent Document d’Identitat.
d) Certificació de trobar-se inscrit en el cens electoral d’un dels municipis integrats en la circumscripció per la què
són candidats.
3. Les llistes presentades per partits polítics, federacions o coalicions hauran de ser signades pels seus representants
legals, i hauran d'acompanyar certificació de l’acta de la reunió del corresponent òrgan de la respectiva força
política on hagin estat designats els candidats, segons estableixin els estatuts de la corresponent formació
política.
Les candidatures presentades per agrupacions d’electors seran presentades pels seus promotors, el primer firmant
dels quals en serà el representant.
Article 63
Cap persona podrà ser candidat o suplent en més d’una llista. Cap partit o federació que s’integri en una coalició
podrà presentar candidatura pròpia. Cap partit, federació, coalició o agrupació d’electors podrà presentar més d’una
candidatura.
Article 64
Les llistes de candidats presentades hauran d’incloure tants noms com escons a cobrir i, a més, un nombre de suplents
no inferior a cinc ni superior a deu. Es rebutjaran les candidatures que incompleixin aquest requisit.
Article 65
Les llistes de candidats inclouran com a màxim un 60 % de persones del mateix sexe. Aquesta proporció es verificarà
per trams de cinc noms consecutius dins de cada llista, comptadors des del primer.
Article 66
La Sindicatura Electoral de Catalunya emetrà certificació de la data i hora de la presentació de cada candidatura; a
aquests efectes s’atorgarà una numeració correlativa a les candidatures per ordre de presentació i aquest ordre es
mantindrà en totes les publicacions i actuacions de la Sindicatura.
Article 67
Les candidatures presentades es publicaran el vint-i-dosè dia posterior a la convocatòria. La Sindicatura Electoral de
Catalunya comunicarà en els dos dies següents les irregularitats que hi hagi pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels
representants d’altres candidatures. El termini per a la subsanació d’aquestes irregularitats serà de quaranta-vuit hores.
La proclamació de candidats es produirà el vint-i-setè dia després de la convocatòria. No es procedirà a la
proclamació de les candidatures que incompleixin els requeriments establerts en aquesta llei. La publicació de les
candidatures tindrà lloc mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’endemà de la seva proclamació.
Article 68
Les candidatures només podran modificar-se per traspàs o renúncia d’algun dels seus membres, o com a conseqüència
de la subsanació prevista a l’Article 67. Les baixes que poguessin produir-se es cobriran pels candidats successius i
pels suplents, si s’escau.
Article 69
1. Els acords de proclamació de candidats poden ser impugnats pels candidats exclosos i pels representants de
qualsevol candidatura, davant la Jurisdicció contenciós-administrativa, en un termini màxim de quaranta-vuit

13

2.

hores des de la proclamació. El recurs haurà de formular totes les al·legacions que estimin oportunes, així com la
documentació que els doni suport. La interposició del recurs, en tot cas, no tindrà efectes suspensoris per a la
resta del procés electoral.
La resolució judicial corresponent es dictarà en el termini màxim de dos dies des de la interposició del recurs, i
adquirirà immediatament caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del procediment d’empara davant el
Tribunal Constitucional. Aquesta resolució satisfarà el requisit establert a l’Article 44.1.a) de la Llei Orgànica
del Tribunal Constitucional. L’empara es podrà sol·licitar en el termini màxim de dos dies, i la resolució del
Tribunal Constitucional s’haurà de pronunciar en els tres dies següents.

Capítol IV. Les paperetes electorals i l’emissió del vot
Article 70
La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop proclamades les candidatures, aprovarà el model oficial de la papereta
de vot i del sobre, i n’ordenarà l’edició d’un nombre suficient . D’haver-se produït impugnació contra l’acte de
proclamació de candidats, l’edició de la papereta es retardarà fins a la resolució del recurs.
Si algun grup polític concurrent a les eleccions n’edita, la Sindicatura verificarà la seva conformitat i ajustament al
model oficial.
Article 71
Es donarà preferència a la tramesa a les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral de paperetes i sobres
per a la seva tramesa als residents absents domiciliats a d’altres països.
Article 72
La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la tramesa en nombre suficient de paperetes i sobres a cada Mesa
electoral, al menys una hora abans de l’inici de la votació. Amb aquests efectes, la Sindicatura podrà sol·licitar
l’oportuna col·laboració de l’Administració de la Generalitat.
Article 73
Les paperetes de vot:
1. Inclouran ordenadament el nom i símbol de cada candidatura concorrent, així com el nom dels seus candidats,
seguits d’una casella en blanc.
2. A continuació de la menció de cada candidatura, en els termes de l’apartat anterior, s’inclourà la seva traducció al
llenguatge gràfic accessible per a les persones invidents.
3. La papereta de vot i els sobres s’imprimiran en paper ecològic.
Article 74
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.
Els electors absents de la seva circumscripció podran sol·licitar a les oficines de Correus un certificat 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, podran votar allà mateix, en un sol acte, fins a dos dies
abans de la jornada electoral.
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.
Article 75
Sens perjudici de les previsions establertes per a l’emissió de vot per correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya
podrà acordar la constitució de meses electorals mòbils, per a fer efectiu el dret de vot de persones internades en
establiments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris. Amb aquesta finalitat, els responsables dels centres comunicaran a
la Sindicatura Electoral de Catalunya la relació de les persones ingressades que desitgin emetre el seu vot, així com les
dades personals corresponents. Els serveis de la Sindicatura Electoral comprovaran la inscripció d’aquestes persones
en el cens, i procediran a fer arribar als corresponents centres un nombre suficient de paperetes i sobres. La
Sindicatura Electoral disposarà la forma de recollir el vot de les persones ingressades i la seva remissió a les Meses
electorals corresponents.
Article 76
Es fomentarà l’ús de les cabines de votació com a garantia de la llibertat de vot. Igualment, es distribuiran sobres en
Braille per facilitar el vot de les persones invidents.
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Article 77
El Govern de la Generalitat podrà proposar, quan es donin suficients garanties del caràcter secret del vot i de la
seguretat dels procediments de magatzematge i transmissió de la informació, la introducció de formes de votació
electrònica. La verificació de les esmentades garanties serà duta a terme per l'Agència de Protecció de Dades
Personals, l’informe de la qual serà preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu. Prèvia autorització del Parlament de
Catalunya, el Consell Executiu podrà adoptar per Decret les corresponents determinacions.
Capítol V. Apoderats i interventors
Article 78
El representant de cada candidatura pot atorgar poders a qualsevol ciutadà, major d’edat i en plenitud de drets civils i
polítics, per a actuar com a representant de la candidatura en actes i operacions electorals. Aquest poder serà atorgat
davant de Notari o del Secretari d’una Junta Electoral de Zona, que expediran la corresponent credencial segons
model oficial. Aquesta credencial serà suficient per acreditar els apoderats davant els membres de les Meses electorals
o altres autoritats.
Quan la designació recaigui en funcionari o treballador per compte d’altri, aquests tindran dret a un dia de permís
retribuït el dia de la votació.
Els apoderats tindran dret a accedir lliurement als locals electorals, a examinar el desenvolupament de les operacions
de vot i d’escrutini, a formular reclamacions i protestes i a rebre certificacions de les que preveu aquesta llei, si no han
estat expedides a altres representants o apoderats de la candidatura.
Article 79
El representant de cada candidatura té dret a designar, fins a tres dies abans de l’elecció, dos interventors per cada
Mesa electoral, mitjançant l’expedició de credencials per talonari, amb data i firma del nomenament.
Les fulles talonàries es dividiran en quatre parts: una, com a matriu que conservarà el representant; una segona, com a
credencial acreditativa de l’interventor; les altres dues seran trameses a la Junta Electoral de Zona, que en farà arribar
una a la Mesa corresponent a la secció censal on està inscrit l’interventor, per a la seva exclusió, i una altra per a la
Mesa electoral de què formarà part. La remissió a les Juntes Electorals de Zona es realitzarà el tercer dia anterior a les
eleccions, i les Juntes remetran les respectives certificacions a les Meses electorals amb l’antelació suficient per a ser
tingudes en el moment de constitució de les Meses.
Només podran ser designats com a interventors ciutadans majors d’edat inclosos en el cens electoral.
Quan la designació recaigui en funcionari o treballador per compte d’altri, tindrà dret el dia de la votació i l’endemà
als permisos previstos per la Llei per als membres de les Meses electorals.
Article 80
Els interventors emetran el seu vot en la Mesa davant la qual estiguin acreditats. Un interventor de cada candidatura
podrà participar en les deliberacions de la Mesa, amb veu i sense vot, i podrà exercir-hi els drets previstos per la llei.
Els interventors d’una mateixa candidatura poden substituir-se recíprocament. Un apoderat pot realitzar les funcions
atribuïdes als interventors, en el supòsit que la seva candidatura no en tingués.
Capítol VI. Meses electorals
Article 81
El President, els Vocals i els respectius suplents, si n’hi haguessin, es reuniran a la seu de la Secció electoral una hora
abans de l’inici de les votacions. En cas d’absència, el President és substituït pels corresponents suplents, per ordre de
designació, i pels Vocals. L’absència d’un Vocal es cobrirà pel seu suplent.
La constitució de la Mesa requereix la presència de President i dos Vocals. De no poder-se constituir per
incompliment d’aquest requisit, els membres presents, els suplents o, en el seu defecte, l’autoritat governativa emetran
i subscriuran una declaració dels fets esdevinguts, que remetran a la Junta Electoral de Zona per correu certificat, a la
vegada que per telèfon, telègraf o correu electrònic.
En aquest cas, la Junta Electoral de Zona designa lliurement els membres de la Mesa, nomenament que pot recaure
en qualsevol elector inscrit en el cens de la Secció. A la vegada, en dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclariment
de responsabilitats.
Si tampoc s’hagués pogut constituir la Mesa per aquest procediment, se’n donarà constància a la Junta Electoral de
Zona, que convocarà novament la votació en les quaranta-vuit hores següents.
Article 82
A cada Mesa hi haurà una urna per a cadascuna de les votacions que tinguin lloc, i una cabina de votació. Aquesta ha
de permetre aïllar l’elector de la visió de les altres persones presents.

15

A l’interior de la cabina hi haurà un nombre suficient de paperetes i sobres electorals, conformes al model establert,
per als electors que desitgin fer-ne ús. En cas que durant la jornada hi hagués manca d’algun d’aquests elements, el
President ho posarà en coneixement de la Junta Electoral de Zona, que hi proveirà.
Article 83
Un cop constituïda la Mesa, President i Vocals reben els talons acreditatius dels interventors, que confrontaran amb
els que obrin en el seu poder. En cas de no conformitat, o de dubtes sobre l’autenticitat de l’acreditació, la Mesa pot
donar possessió als interventors que ho sol.licitin, fent-ho constar en l’Acta corresponent, juntament amb les reserves
que estimin oportunes.
En cas d’haver-hi més d’un interventor d’una mateixa candidatura, el President donarà possessió només al primer
arribat.
Els talons de designació seran units a l’acta de la votació, mentre que els interventors conservaran les respectives
acreditacions. Si no s’haguessin rebut les corresponents acreditacions, els talons seran incorporats a l’acta.
Si algun interventor fa acta de presència un cop realitzades les anteriors operacions, no prendrà possessió del seu
càrrec, però podrà votar en l’esmentada Mesa.
Article 84
Constituïda la Mesa, se n’estendrà acta, signada pel President, els Vocals i els interventors, de la que se’n lliurarà
còpia als representants de candidatura, apoderats o interventors que ho sol·licitin. L’acta inclourà relació nominal de
les persones que integren la Mesa i dels interventors, senyalant la candidatura representada per cadascun d’ells. Si el
President rebutgés o retardés el lliurament de l’acta, els interessats poden presentar la corresponent protesta per escrit,
en exemplar duplicat i signada. Una còpia s’incorporarà a l’acta, mentre l’altra haurà de ser tramesa pel signant a la
Junta Electoral competent per a l’escrutini general.
Capítol VII. Votació
Article 85
Emesa l’acta de constitució de la Mesa, la votació s’iniciarà a les nou hores, que continuarà sense interrupcions fins a
les vint-i-dues hores. El President anunciarà l’inici amb les paraules “Comença la votació”.
La votació només podrà suspendre’s per causa de força major, i sota la responsabilitat del President de la Mesa, que
ho acordarà per escrit raonat, del que se’n lliurarà immediatament còpia a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que
comprovarà les circumstàncies al·legades i exigirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.
En cas de suspensió de la votació, els vots emesos fins aquell moment seran destruïts sense ser escrutats, extrem que
es farà constar en l’escrit esmentat a l’apartat anterior.
Article 86
Quan el President apreciï durant la votació la manca d’algun dels elements necessaris per a la votació, podrà ordenarne la interrupció, donant-ne compte a la Junta Electoral de Zona per a subministrar els elements que manquin. La
votació es prorrogarà per tant de temps com hagi estat suspesa la votació.
Article 87
El dret a votar s’acredita per la inscripció en els exemplars certificats de les llistes del cens, o per la corresponent
certificació, i, en tot cas, document acreditatiu de la identitat de l’elector, com document d’identitat, passaport,
permís de conduir que n’inclogui fotografia, o altres admesos en dret. En el cas d’estrangers a qui hagi estat reconegut
el dret de vot, addicionalment, la tarja de residència.
Els exemplars certificats de les llistes del cens inclouran només els ciutadans que hagin arribat a la majoria d’edat en
la data de la votació.
Quan, malgrat l’exhibició dels documents, hi hagi dubtes a la Mesa sobre la identitat d’un elector, es prendrà
resolució per majoria. En tot cas es donarà compte als Tribunals per a les corresponents responsabilitats en cas que es
produís usurpació.
La certificació censal, acreditativa de la inscripció d’un ciutadà en el cens electoral, es regirà pel que disposi la Junta
Electoral Central.
Article 88
Les possibles Meses Electorals mòbils previstes en l’Article 75 d’aquest Títol es constituiran en la seu de la Junta
Electoral de Zona que pertoqui; els hi seran aplicables les normes relatives a la constitució i funcionament de les
Meses Electorals.
La Sindicatura Electoral de Catalunya farà arribar a aquestes meses la relació de persones que hagin expressat la seva
voluntat de votar, a la vegada que remetrà la corresponent comunicació a les Meses corresponents a aquests electors la
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corresponent relació, de cara a la seva exclusió. En cada un dels establiments previstos participarà en les activitats de
la Mesa un directiu de l’establiment, que cooperarà en l’adequada identificació de cada elector.
Article 89
El vot és secret. Cada elector s’identificarà davant del President de la Mesa; els Vocals i interventors verificaran la
inscripció de l’elector en el cens i la correspondència de les dades censals amb el document d’identificació de l’elector.
L’elector donarà al President el sobre de votació tancat, el qual el dipositarà dins la urna pronunciant el nom de
l’elector seguit de l’expressió “Ha votat”.
Els Vocals i interventors podran prendre nota del nom de l’elector, o senyalar-lo en la llista d’electors de què
disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta transcripció del seu nom.
Els electors que no puguin llegir o que per defecte físic no puguin votar per ells mateixos, poden fer-se acompanyar
dins de la cabina per una persona de la seva confiança.
Article 90
1. El President de la Mesa té l’autoritat exclusiva per a assegurar el compliment de la Llei dins del local, per a
assegurar la llibertat dels electors i per a mantenir-hi l’ordre. Vetlla per a què l’entrada al local estigui sempre
lliure i accessible. Amb aquesta finalitat, pot requerir de les forces de seguretat l’auxili necessari.
2. Els membres de les Meses electorals no poden ésser detinguts durant la jornada de vot, excepte en cas de
flagrant delicte.
3. Les Meses electorals han de comptar en tot moment amb la presència de com a mínim dos dels seus membres.
Article 91
Només tenen dret a entrar als locals de les Seccions Electorals els electors; els representants i membres de les
candidatures, així com els apoderats i interventors; els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb l’elecció; els
agents de les forces de seguretat que el President hagi requerit; els membres de l’administració electoral i els Jutges
d’Instrucció i els seus delegats; i les persones delegades per l’Administració per a rebre informació sobre els resultats
de l’escrutini.
No s’admetrà la realització de propaganda electoral dins de les seccions ni en les seves immediacions, ni la formació o
presència de grups que puguin entorpir, dificultar o coaccionar el lliure accés dels electors als locals de la Secció i la
lliure emissió de vot. El President pot autoritzar la presència de professionals dels mitjans de comunicació, que
realitzaran les seves activitats professionals amb la menor afectació possible al desenvolupament del procés de
votació. La presència de persones que realitzin estudis sobre la intenció de vot dels electors o sobre el vot emès haurà
de comunicar-se al President de la Mesa, que prendrà les disposicions necessàries per a què aquestes activitats no
afectin el procés de votació, i en tot cas tindran lloc fora del local de la Secció electoral.
Article 92
Els notaris poden donar fe dels actes relacionats amb el procés electoral, sense necessitat d’autorització especial, en
l’àmbit de tota la província. Durant la jornada electoral, estaran a disposició dels partits, coalicions, federacions i
agrupacions d’electors, en el seu domicili o en el lloc on realitzin habitualment les seves activitats.
Article 93
Tot incident que s’hagi produït durant la jornada electoral i hagi afectat l’ordre en el local de la Secció, serà indicat
en l’Acta de la Sessió, així com el nom i cognoms de les persones que l’hagin provocat.
Article 94
A les vint-i-dues hores, el President anunciarà que conclou la votació. Si algun dels electors que es trobessin dins del
local no hagués votat encara, el President autoritzarà que ho facin. Es procedeix al tancament del local.
A continuació, el President introduirà a la urna els sobres amb les paperetes emeses per correu i les trameses per les
Meses Electorals mòbils, verificant en tot cas la inscripció dels electors en les llistes del cens.
Finalment, votaran els membres de la Mesa i els interventors, fent-se constar a la llista dels electors de la Secció el
nombre d’interventors que voten, tot i trobar-se inscrits en el cens d’altres Seccions, que quedaran també indicades.
Capítol VIII. Escrutini
Article 95
Acabada la votació, té lloc immediatament l’escrutini, que és públic, i no es suspendrà, encara que concorrin diverses
eleccions. El President ordenarà l’expulsió de la Secció de les persones que, de qualsevol manera, pertorbin o
dificultin l’escrutini dels vots emesos.
En cas de coincidència de vàries eleccions, s’escrutaran segons l’ordre que fixa la legislació general.
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Article 96
L’escrutini es realitza extraient d’un en un els sobres de la urna, i llegint en veu alta el nom de la candidatura
senyalada per l’elector. Acte seguit, cada papereta serà mostrada als vocals, interventors i apoderats. 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 establert a la Llei, i, a continuació, es comptaran les preferències per
candidats individuals.
Els representants i membres de les candidatures, així com els notaris presents en l’exercici de les seves funcions, poden
expressar dubtes sobre el contingut d’una determinada papereta; en tal cas, se’ls permetrà que l’examinin.
Article 97
Serà considerat nul el vot emès en papereta o sobre diferent de l’oficial; l’emès en papereta sense sobre; el que
inclogui indicacions a més d’una de les candidatures; el que inclogui modificacions, afegits o tatxades. Si un sobre
inclou més d’una papereta, però només hi haguessin indicacions d’una de les candidatures presentades, es computarà
com un sol vot vàlid a aquesta.
Article 98
Serà considerat vot en blanc aquell que no inclogui papereta electoral, i aquell on no s’hagi indicat cap candidatura.
Article 99
Acabat el recompte, es confrontarà el total de sobres amb el de votants. El President demanarà si hi ha alguna
objecció; d’haver-n’hi, es resoldran per majoria. A continuació anunciarà el resultat en veu alta, especificant el nombre
d’electors censats, el de certificacions censals aportades, el de votants, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el
de vots obtinguts per cada candidatura.
Les paperetes corresponents als vots emesos seran destruïdes en presència dels assistents, excepte aquelles a què s’hagi
negat validesa o que hagin estat objecte de reclamació, que s’uniran a l’acta i s’arxivaran amb ella, rubricades pels
membres de la Mesa.
Article 100
La Mesa farà públics els resultats de manera immediata, exhibint a l’exterior de la Secció electoral les dades
expressades a l’Article anterior. Una còpia de l’acta serà lliurada als representants de les candidatures que ho
sol.licitin; en la seva absència, als corresponents interventors, apoderats o candidats. En tot cas, cada candidatura
rebrà una sola còpia de l’acta.
Igualment, es lliurarà una còpia de l’acta al representant de l’Administració, als sols efectes de facilitar la informació
provisional d’avenç de resultats per part del Govern.
Article 101
Un cop realitzades les anteriors operacions, el President, els Vocals i els Interventors de la Mesa signaran l’Acta de la
sessió, expressant detalladament totes les dades de l’acta d’escrutini, així com una breu consignació de les
reclamacions i protestes formulades i les corresponents resolucions adoptades per la Mesa, amb els vots particulars si
s’escau. Igualment, qualsevol incident dels previstos a l’Article 93. Tots els representants de les llistes i membres de
les candidatures, això com els Interventors i Apoderats, tenen dret a rebre una còpia de l’acta, que els serà expedida de
manera immediata i gratuïta.
Article 102
La Mesa procedirà a continuació a la preparació de la documentació electoral, que es distribuirà en tres sobres. En el
primer dels sobres es contindrà l’expedient electoral, integrat per:
a) Original de l’acta de constitució de la Mesa.
b) Original de l’acta de la sessió.
c) Els documents a què aquesta faci referència, especialment la llista numerada de votants i les paperetes a què
s’hagi negat validesa o que hagin estat objecte de reclamació.
d) La llista del cens electoral utilitzada.
e) Les certificacions censals aportades.
El segon i el tercer sobre contindran còpies de les actes de constitució de la Mesa i de la sessió.
Completats els sobres i tancats, el President, els Vocals i els interventors els signaran, de tal manera que les signatures
cobreixin la part del sobre per on serà obert.
Article 103
El President i els Vocals, i els interventors que ho desitgin, es traslladaran a la major brevetat a la seu del Jutjat de
Primera Instància o de Pau que correspongui a la ubicació de la Secció Electoral, on dipositaran els sobres primer i
segon. Les forces de seguretat prestaran la cooperació necessària per al desplaçament de la Mesa en condicions de
rapidesa i seguretat.
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Identificats els membres de la Mesa, lliuraran al Jutge els sobres primer i segon; el Jutge n’expedirà el corresponent
rebut, on es farà constar el dia i hora de la recepció. En un període màxim de dotze hores, el Jutge es desplaçarà
personalment a la seu de la Junta Electoral que hagi de dur a terme l’escrutini, on lliurarà els primers sobres, rebentne un rebut detallat. Amb aquesta finalitat, les Juntes Electorals adoptaran les mesures necessàries per a facilitar el
desplaçament dels Jutges.
Els segons sobres quedaran arxivats al Jutjat de Primera Instància o de Pau corresponent, quedant a la disposició de la
Sindicatura Electoral en les operacions d’escrutini general, i dels Tribunals competents en els processos contenciòselectorals.
Article 104
El tercer sobre serà lliurat personalment al funcionari del Servei de Correus que es personarà a la Mesa electoral per a
recollir-lo. Un Vocal, al menys, custodiarà personalment el tercer sobre fins a la compareixença del funcionari de
Correus, per la qual raó romandrà el temps necessari a la corresponent Secció electoral. Els Serveis de Correus faran
arribar l’endemà tots els tercers sobres a la Sindicatura Electoral.
Article 105
L’escrutini general tindrà lloc el tercer dia següent al de la votació. El realitzarà la Sindicatura Electoral de Catalunya
en acte públic i únic. S’iniciarà a les deu del matí; de no estar presents la meitat més un dels seus membres, la
constitució quedarà ajornada fins a les dotze hores, moment en què la reunió tindrà lloc, sigui quin sigui el nombre
de concurrents.
La Sindicatura es constituirà en la seva seu, en presència dels representants de les candidatures. S’expedirà acta de la
constitució, que serà signada pels seus vocals i pels representants de les candidatures.
Article 106
La sessió s’inicia amb la lectura per part del Secretari de les disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el
personal al servei de la Sindicatura procedeix a l’obertura dels sobres descrits a l’Article 102 d’aquesta llei, sota la
denominació de sobres primers.
De faltar el corresponent sobre, o si el contingut resultés ser incomplet, es suplirà amb el tercer sobre, esmentat a
l’Article 104. En el seu defecte, es podran utilitzar les còpies de les actes de la sessió que puguin ser aportades per
representants o apoderats de les candidatures. Si les còpies aportades no concordessin, no es tindran en compte.
Si en alguna Mesa les còpies de les actes no concordessin, o si el nombre de vots excedís del d’electors, segons llistes
del cens, i les certificacions censals presentades, salvat el vot dels interventors, la Sindicatura tampoc les tindrà en
compte, excepte que hi hagués un manifest error material, fàctic o aritmètic, que serà subsanat per la Sindicatura.
El Secretari de la Sindicatura donarà compte dels resums de la votació de cada Mesa, que seran registrats en els
corresponents equips de càlcul i processament de dades, equips que necessàriament hauran de deixar constància
documental de les anotacions fetes.
La Sindicatura Electoral pot acordar dividir-se en Seccions, per a procedir amb major eficàcia a l’operació de còmput.
En tal cas, actuaran com a Secretaris de les diverses Seccions el Secretari de la Sindicatura i els Vocals que es
designin, a proposta del President.
Article 107
Durant l’escrutini, la Sindicatura no pot anular actes ni vots, havent de limitar-se a comprovar sense discussió el
recompte i la suma dels vots admesos a les corresponents Meses, segons consti en les actes o en les còpies de les actes,
excepte en els casos de manifestos errors fàctics, materials o aritmètics. Els representants o apoderats de les
candidatures no poden formular protestes o reclamacions, excepte observacions puntuals relatives a l’exactitud de les
dades llegides.
Article 108
L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre. No obstant, transcorregudes dotze hores des del seu inici, es pot
acordar suspendre l’acte fins a l’endemà. La suspensió no pot interrompre el còmput dels vots corresponents a una
determinada Secció. L’escrutini acabarà, com a màxim, el sisè dia després de les eleccions.
Article 109
Finalitzat l’escrutini, la Sindicatura Electoral n’aixecarà acta, que contindrà 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.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
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g)

Llista dels candidats elegits per cada candidatura en l’ordre en què els hagin estat adjudicats els escons, posant al
capdamunt els candidats que hagin estat elegits pels vots preferents, en ordre descendent 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 descendent pel nombre de vots obtinguts.
Igualment s’estendrà un acta de la pròpia sessió, fent-hi constar totes les incidències que hagin pogut sorgir durant
l’escrutini. Totes dues actes s’estendran per triplicat i seran signades pel President, els Vocals i el Secretari de la
Sindicatura, i pels representants i apoderats generals de les candidatures.

Article 110
Els representants i apoderats de les candidatures disposen d’un termini d’un dia per a formular reclamacions, que
només podran referir-se a incidències recollides en les actes de sessió de les Meses Electorals o a l’acta de sessió
d’escrutini de la Sindicatura Electoral. La Sindicatura resoldrà les reclamacions en un dia per escrit, comunicant-ho
immediatament als representants i apoderats de les candidatures.
Aquesta resolució pot ser recorreguda davant la pròpia Sindicatura Electoral en el termini d’un dia. L’endemà de la
presentació del recurs, la Sindicatura Electoral de Catalunya remetrà l’expedient, juntament amb el seu informe, a la
Junta Electoral Central; aquesta remissió serà immediatament notificada als representants de les candidatures
concurrents, per a què puguin comparèixer en el termini d’un dia davant la Junta Electoral Central. Aquesta resoldrà
després d’haver sentit les parts durant un termini no superior a dos dies, en el termini màxim d’un dia més. D’aquesta
resolució donarà trasllat a la Sindicatura Electoral de Catalunya, per a procedir a la proclamació dels electes.
Article 111
Si no hi haguessin reclamacions, o, d’haver-n’hi, un cop aquestes hagin estat resoltes en els termes establerts a l’Article
anterior, la Sindicatura Electoral de Catalunya procedirà l’endemà a la proclamació dels electes; a aquests efectes, de
ser necessari utilitzar la xifra de vots vàlids, aquesta serà igual al total de vots emesos a candidatura més el total dels
vots en blanc.
L’acta de proclamació mencionarà de manera expressa el nombre total d’electors, el nombre de votants, els vots
obtinguts per cada candidatura, els vots en blanc, els vots nuls, els escons corresponents a cada candidatura, i la
relació nominal dels electes. S’indicaran igualment les reclamacions i protestes formulades davant la Sindicatura
Electoral, la seva resolució, el recurs davant la Junta Electoral Central, si s’escau, i la corresponent resolució. L’acta
serà signada pel President i el Secretari de la Sindicatura Electoral, i se n’expediran tres exemplars.
La Sindicatura conservarà en el seu arxiu un dels tres exemplars, remetent el segon al Parlament de Catalunya i el
tercer a la Junta Electoral Central, que en un termini màxim de trenta dies procedirà a publicar els resultats en el
Boletín Oficial del Estado. Els serveis del Parlament de Catalunya ordenaran la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
La Sindicatura Electoral de Catalunya lliurarà còpies certificades de l’acta d’escrutini general als representants de les
candidatures que ho sol.licitin. Igualment expedirà als electes les credencials de la seva proclamació. Còpies i
credencials poden ser trameses als interessats a través dels representants de les candidatures, si així ho acorda
expressament la Sindicatura Electoral.
Article 112
En el moment de prendre possessió del seu càrrec, els electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com acreditar que reuneixen els altres requisits establerts en la normativa
vigent.
Article 113
Els acords de proclamació d’electes per part de la Sindicatura Electoral de Catalunya poden ser objecte de recurs
contenciós- electoral. El procediment, terminis i efectes d’aquest procediment són els que estableix la Llei Orgànica
del Règim Electoral General.
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Títol V. Despeses i Subvencions electorals
Capítol 1. Despeses electorals
Article 114
Totes les candidatures tindran un administrador electoral, responsable de tots els seus ingressos i despeses, i de la
corresponent comptabilitat.
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.
Article 115
Pot ser designat com a administrador electoral qualsevol persona major d’edat i en plenitud de drets civils i polítics.
Els representants de les candidatures poden acumular la condició d’administrador. Els candidats no poden ser
administradors electorals.
Article 116
La comptabilitat es regirà, en tot cas, per les regles i principis que fixa el Pla General de Comptabilitat.
Article 117
Els administradors electorals seran designats pels òrgans corresponents en el termini comprès entre el cinquè dia i el
desè dia posteriors a la convocatòria de les eleccions.
Article 118
Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatòria de les eleccions, l’administrador electoral de cada candidatura
presentarà a la Sindicatura Electoral un pressupost de campanya electoral, que designarà els comptes bancaris oberts
per a la recaptació de fons i 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.
Article 119
Les despeses de campanya electoral dels partits, federacions i coalicions tindran un límit màxim proporcionat al
nombre d’habitants de cada circumscripció.
Article 120
Tots els fons destinats a cobrir les despeses electorals, sigui quin sigui el seu origen, s’ingressaran als comptes
esmentats a l’Article 118. Totes les despeses es pagaran amb càrrec als mateixos.
Article 121
En cas que una candidatura presentada no fos proclamada o es retirés abans de les eleccions, les imposicions
realitzades en els seus comptes seran restituïdes per part dels partits, federacions o coalicions corresponents. Les
corresponents operacions bancàries seran comunicades a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article 122
Si el pressupost de campanya previst a l’Article 118 superés els límits màxims fixats a l’Article 119, la Sindicatura
Electoral ordenarà al representant de la candidatura la seva correcció.
Article 123
Els administradors electorals i les persones que designin són els responsables de les quantitats ingressades i de la seva
aplicació a les finalitats contemplades en el pressupost de campanya.
Article 124
Acabada la campanya electoral, els saldos resultants dels corresponents comptes bancaris només podran emprar-se
per a cobrir, durant els noranta dies següents a la votació, despeses de campanya prèviament contretes. S’exceptua la
seva aplicació a la recollida i eliminació de materials de campanya realitzada per la corresponent candidatura.
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Article 125
Les reclamacions de quantitats corresponents a despeses electorals que no s’hagin comunicat als administradors
electorals en els cinquanta dies següents a la votació es consideraran nul·les. Amb causa justificada, la Sindicatura
Electoral de Catalunya pot autoritzar-ne excepcions.
Article 126
Les aportacions als comptes bancaris esmentats en els Articles precedents s’atindran a les següents regles:
a) Seran sempre nominals, acreditant-se en l’acte d’imposició el nom, domicili i número de Document d’Identitat o
passaport, que hauran de ser exhibits a l’empleat corresponent de l’entitat bancària. La identitat dels donants
constarà en un registre públic.
b) Tindran un import màxim comparable a l’establert per a les aportacions als partits.
c) No s’admetrà l’ingrés d’aportacions en nom o per compte d’empreses o Administracions públiques, ni
d’empreses privades amb contractes en vigor amb administracions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició
els partits polítics.
Article 127
Les aportacions realitzades a campanyes electorals podran desgravar en l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, en els termes i quanties previstos per la legislació fiscal.
Capítol II. Subvencions electorals
Article 128
La Generalitat subvencionarà, en els termes i amb els límits que estableix aquesta Llei, les despeses electorals en què
hagin incorregut els partits, federacions i coalicions.
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 i del
nombre d’escons assignats.
Article 129
La Generalitat subvencionarà les despeses electorals de les candidatures, d’acord amb les següents regles:
a) Divuit-mil cinc-cents euros per cada escó obtingut.
b) Setanta cèntims d’euro per cada vot obtingut per les candidatures corresponents a partits, federacions o
coalicions que hagin obtingut algun escó.
Aquestes quantitats seran actualitzades, tenint en compte l’evolució del cost de la vida, per ordre, en els cinc dies
següents a la convocatòria electoral
Article 130
1. La Generalitat concedirà bestretes a les candidatures que ho sol·licitin, a càrrec de la subvenció post-electoral
que els pugui correspondre, i que no podran excedir del cinquanta per cent de la subvenció obtinguda pel
corresponent partit, federació o coalició en l’anterior elecció del Parlament de Catalunya.
2. La sol·licitud s’adreçarà a la Sindicatura Electoral de Catalunya i s’haurà de realitzar entre els dies vintè i
vintidosè posteriors a la convocatòria. L’Administració posarà les corresponents quantitats a disposició dels
respectius administradors electorals a partir del dia trentè posterior a la convocatòria electoral.
Article 131
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.
Article 132
En el termini de trenta dies a comptar de la presentació davant la Sindicatura de Comptes, aquesta podrà demanar els
informes i aclariments suplementaris que estimi necessaris.
Article 133
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.
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Article 134
1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en un termini de deu dies des de la recepció de l’informe de la
Sindicatura de Comptes, examinarà l’ajustament entre les quantitats acreditadament gastades per cada
candidatura i la previsió efectuada en els termes de l’Article 118.
2. La subvenció post-electoral correspondrà a la menor d’aquestes dues quantitats, de la qual es deduiran l’import
de la bestreta que la corresponent candidatura hagi rebut, i l’import dels costos de retirada de la seva propaganda
electoral, acreditats pels corresponents Ajuntaments.
A aquests efectes, els Ajuntaments comunicaran a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en els trenta dies
següents a la jornada de la votació, l’import i la responsabilitat editorial dels materials de campanya retirats pels
corresponents serveis de neteja.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya comunicarà al Govern, en el termini de quinze dies a comptar de la
recepció de l’informe de la Sindicatura de Comptes, les quanties de les subvencions corresponents a cada
candidatura, per a procedir a la tramitació del pagament que correspongui.
Disposició addicional 1ª
En les eleccions al Parlament de Catalunya, les juntes electorals provincials previstes per la LOREG seran
substituïdes per les Juntes electorals de circumscripció.
Disposició addicional 2ª
La composició comarcal de les circumscripcions s'adaptarà a la de les vegueries en el moment en que aquestes estiguin
aprovades per la corresponent llei del Parlament.
Disposició transitòria
Si aprovada aquesta llei es convoquessin eleccions sense temps per a complir el que es preveu en l’article 18, el
Parlament de Catalunya posarà a disposició de la Sindicatura els mitjans personals i materials necessaris per a
l’exercici de les seves funcions.
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