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de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del
Reglament del Parlament (tram. 202-00009/10).
Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré substitueix Antonio Espinosa Cerrato
Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Joan Garriga Quadres; el president de la Comissió, Bernat Solé i Barril

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació
audiovisual de Catalunya
202-00014/11
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP JS (reg. 25926).
Coneixement: Presidència del Parlament, 03.05.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de
relacions amb la Unió Europea
202-00019/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 24181; 24189).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.05.2016 al 10.05.2016).
Finiment del termini: 11.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 24146; 24182; 24190).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.05.2016 al 10.05.2016).
Finiment del termini: 11.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 24249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del
Reglament del Parlament, presenten la Proposició de llei electoral de Catalunya:
Antecedents

Objecte de la Proposició de llei
L’objecte d’aquesta proposició de llei és elaborar una llei electoral catalana que permeti garantir la màxima proporcionalitat i la representació del territori, alhora que in3.01.02. Proposicions de llei
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trodueix millores en participació ciutadana i transparència, contribuint així a bastir una
democràcia de qualitat.
Capacitat normativa
Aquesta llei desplega l’article 56.2 de l’EAC sobre el règim electoral. Així mateix
promou la participació ciutadana i un Parlament, partits i administració electoral més
transparents i oberts a la ciutadania, emmarcat en el capítol II del Títol I de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, sobre els drets en l’àmbit polític i de l’administració, i segons les competències de la Generalitat en la matèria.
Necessitat i incidència social
Aquesta proposició de llei suposa un exercici d’autogovern i un aprofundiment en la
qualitat de la nostra democràcia, garantint la igualtat del valor del vot entre tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, la representació del territori. Respon, a més, a una demanda ciutadana creixent de més i major possibilitats de participació i de transparència.
En aquest sentit suposarà una contribució a l’apropament entre institucions, representants públics i ciutadania.
Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.
Exposició de motius

Catalunya té pendent, des de l’Estatut de 1977, l’elaboració d’una llei electoral pròpia. Des d’aleshores les eleccions al Parlament de Catalunya s’han regit per l’aplicació
de la llei electoral de l’Estat, que òbviament no respon ni s’ajusta a la realitat territorial
ni política de Catalunya, i que implica la reproducció dels seus mateixos dèficits i distorsions en qüestions clau per a la qualitat de tot sistema democràtic.
Són prou conegudes les seves mancances pel que fa a la proporcionalitat i la desigualtat que introdueix pel que fa al valor del vot entre la ciutadania. Aquesta legislació
electoral es basa en les províncies com a circumscripcions (no en vegueries, organització territorial pròpia de Catalunya i més ajustada a la seva diversitat), i estableix un
prorrateig d’escons que no s’ajusta al pes demogràfic de cadascuna d’elles, al·ludint a la
necessària representació de les zones menys poblades del país, i la seva diversitat territorial. El resultat és prou conegut: desigualtat en el valor del vot entre la ciutadania,
i mancances notables en la proporcionalitat dels resultats electorals. Aquest fenomen
comporta injustícies, com que el vot d’un català de Berga valgui menys que el d’un català de Solsona, i contradiccions com que el partit amb més vots pugui no ser el partit
amb més escons.
L’Estatut de 2006 estableix que «el sistema electoral és de representació proporcional i ha d’assegurar la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya». Corregir la situació actual i assegurar que veritablement s’acompleixin aquests
dos principis (proporcionalitat i representació territorial) ha de ser un objectiu clau de la
nova llei electoral catalana.
No és cert, com sovint s’ha volgut fer creure, que siguin incompatibles. La igualtat
del valor del vot entenem que ha de ser un requisit imprescindible perquè negar-ho,
és a dir, acceptar aquesta desigualtat, és tant com dir que les preferències polítiques
d’un ciutadà valen més que les d’un altre en funció d’on viuen. Però a més, existeixen alternatives que permeten conjugar ambdós requisits i acomplir-los plenament.
Són coneguts per la Ciència Política i trobem exemples en política comparada. És per
això que proposem el model Holandès adaptat a Catalunya, que garanteix, gràcies a
la circumscripció única, la màxima proporcionalitat i que els vots de les persones valguin igual a tot arreu. I a la vegada, també assegura la plena representació del territori, a més de la seva adequació a la organització en vegueries, garantint que en cap
cas aquestes vegueries tindrien menys diputats i diputades propis dels que tenen en el
sistema actual.
D’altra banda, les funcions i potencialitats de la llei electoral van més enllà de la distribució d’escons entre les diverses candidatures. Pot i ha de millorar el funcionament del
nostre sistema polític pel que fa a qüestions clau com la transparència i la participació
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ciutadana. Unes exigències que recullen una demanda àmpliament expressada al carrer,
i que han de permetre estretir la relació i identificació entre representants i representats, i
millorar la fiscalització i rendició de comptes dels primers. Les propostes que incorpora
aquesta proposició de llei permetrien abordar qüestions com la tramesa conjunta de les
paperetes (amb un estalvi econòmic considerable), l’estímul de la participació i l’ampliació de les facilitats per exercir el vot, la reconsideració del sistema de blocs electorals pel
que fa als mitjans públics de comunicació, la limitació i fiscalització de totes les despeses electorals o preelectorals dels partits, o la creació d’una Sindicatura Electoral catalana que supervisaria els processos electorals a casa nostra sense dependència de la Junta
Electoral Central. Així mateix, aquesta proposició de llei introdueix novetats rellevants
com el desbloqueig de les llistes, el que permet més poder de la ciutadania per a decidir
sobre les preferències de les persones en particular que volen que els representin; i la paritat en cremallera, assegurant així l’equitat de gènere al Parlament.
En definitiva, doncs, aquesta és una proposició de llei que representa un exercici
d’autogovern, llargament bandejat per interessos partidistes; permet garantir el compliment ple dels dos principis bàsics de proporcionalitat i representació territorial, i aporta
elements innovadors de regeneració que sens dubte contribuiran a millorar la qualitat de
la nostra democràcia i del nostres sistema polític, i a un major protagonisme i capacitat
d’incidència ciutadana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent:
Proposició de llei electoral de Catalunya
Títol preliminar
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és la regulació del règim electoral propi de Catalunya, en
compliment de l’article 56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta llei s’aplica a:
a) Les eleccions al Parlament.
b) Les eleccions al Consell General d’Aran, pel que fa al dret de sufragi, l’Administració electoral, el sistema electoral i el procés electoral.
c) Els altres processos electorals i instruments de consulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l’àmbit de competències de la Generalitat, en els termes que determini la norma corresponent.
Títol I. Disposicions generals
Capítol I. Drets electorals
Secció primera. Dret de sufragi actiu
Article I-1. Condició d’elector

Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans, d’acord
amb el que estableix l’article 7 de l’Estatut d’autonomia, si:
a) Tenen l’edat legal per a votar.
b) Estan inscrits al cens electoral.
c) No estan privats, en virtut del que estableix la legislació de l’Estat, del dret de sufragi.
Secció segona. Dret de sufragi passiu
Article I-2. Condició d’elegible

Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen la condició d’electors,
d’acord amb l’article I-1, llevat que estiguin afectats per alguna de les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3.
Article I-3. Causes d’inelegibilitat

1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades per alguna de les causes que
determina la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
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2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Generalitat, tinguin la condició
o exerceixin el càrrec o les funcions de:
a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel Govern i assessors especials del
president de la Generalitat o de membres del Govern amb rang igual o superior a director general.
b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, secretaris sectorials, directors generals, directors de serveis i delegats territorials del Govern.
c) Presidents, directors generals, directors executius i gerents d’organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a director
general.
d) Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers delegats de
les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit d’aplicació
de l’Estatut de l’empresa pública catalana.
e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els consorcis en què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indirecta, o als
quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una retribució fixa i
periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable al d’algun dels alts
càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat.
f) Director del Servei Català de la Salut, director gerent de l’Institut Català de la Salut i titulars de les direccions que en depenen i director de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials.
g) Membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les empreses que en depenen.
h) President de la Comissió Jurídica Assessora i president i secretari executiu del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
i) Director i director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, president de l’Autoritat Catalana de la Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència i director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.
j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, síndic de greuges i adjunts al Síndic de Greuges, síndic major i síndics de la Sindicatura de Comptes i president i membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
k) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració electoral, inclosos els secretaris
d’ajuntament, en tant que delegats de les juntes electorals de districte.
l) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de creació o del nomenament del
Govern, sigui assimilat a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, amb l’excepció, en tot cas, del president de la Generalitat, dels membres del Govern i del cap de
l’oposició.
3. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càrrec o les funcions de:
a) President, membres, secretari general i directors generals del Consell Europeu.
b) President, comissaris, secretari general i directors generals de la Comissió Europea.
c) President, jutges, advocats generals i secretari del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.
d) Alts càrrecs dels òrgans consultius i auxiliars del Parlament Europeu, del Consell
o de la Comissió.
4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, les persones que no estan
censades en algun dels municipis de la circumscripció corresponent.
Capítol II. Règim d’incompatibilitats
Article I-4. Causes d’incompatibilitat i autoritzacions de compatibilitat

1. La condició de diputat del Parlament és incompatible en tots els casos amb:
a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats.
b) La condició de senador.
c) La condició de diputat del Parlament Europeu.
d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
e) Qualsevol dels supòsits que són causa d’inelegibilitat en virtut de l’article I-3.
3.01.02. Proposicions de llei
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2. La condició de diputat del Parlament és incompatible amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o les funcions de:
a) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al servei de
les administracions públiques i dels ens i les institucions que en depenen o al servei
de les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament participació
majoritària, amb excepció del personal docent, sanitari o investigador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió o de mera administració.
b) Directors generals en l’Administració pública local i càrrecs que hi exerceixin
una funció assimilada.
c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec de lliure designació
en organismes autònoms o societats públiques locals.
d) L’exercici de les següents activitats privades:
1r. La prestació de serveis d’assessorament o de qualssevol altres serveis, individualment o amb titularitat compartida, a favor d’organismes o empreses del sector públic.
2n. La tinença d’una participació superior al 10%, adquirida del tot o en part amb
posterioritat a la data d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en empreses
o societats que tinguin contractes d’obres, de serveis o de subministraments a càrrec de
pressupostos d’organismes o empreses del sector públic.
3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament per a qualsevol organisme o empresa del sector públic relacionades amb assumptes que afectin directament
la prestació d’algun servei públic o encaminades a obtenir subvencions o avals públics,
salvant les activitats particulars dutes a terme directament en exercici d’un dret reconegut i les encaminades a obtenir subvencions o avals públics la concessió dels quals derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una llei o un reglament.
4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a contractes d’obres, de serveis
o de subministraments a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del sector
públic, o l’exercici de càrrecs que comportin funcions de direcció, representació, assessorament o prestació de serveis per a companyies o empreses que acompleixin la dita
activitat.
5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asseguradores o en qualsevol societat o entitat que tingui un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació públicament
a l’estalvi i al crèdit.
3. La condició de diputat del Parlament és compatible en tot cas amb:
a) Les activitats derivades de la mera administració del patrimoni personal o familiar.
b) La producció i la creació literàries, científiques, artístiques o tècniques i la col·laboració en les publicacions que en derivin.
c) La col·laboració en mitjans de comunicació.
d) Les activitats de docència o de recerca.
e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les declarades incompatibles
per l’apartat 2 que, a petició de l’interessat, siguin autoritzades pel Ple del Parlament.
4. La sol·licitud de compatibilitat a què fa referència l’apartat 3.e i l’acord d’autorització o denegació, adoptat per mitjà de resolució motivada, s’han de publicar en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya i s’han d’inscriure en el Registre d’Activitats, Béns,
Interessos i Retribucions dels Diputats.
5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats
correspon al Ple del Parlament, seguint el procediment i amb els efectes que estableix el
Reglament del Parlament.
Article I-5. Règim retributiu

1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o variable per l’exercici de les funcions parlamentàries és incompatible amb la percepció de retribucions pel fet d’ocupar
altres càrrecs públics, sens perjudici de les dietes i indemnitzacions que puguin correspondre als diputats per l’exercici d’activitats compatibles, llevat del president de la Generalitat i dels membres del Govern, que no poden percebre cap retribució que per qualsevol concepte els pugui correspondre com a diputats.
2. Les retribucions percebudes com a diputat del Parlament són incompatibles amb
la percepció, durant l’exercici del mandat parlamentari, de pensions per drets passius
o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori. El dret a meritar aquestes
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pensions es recupera automàticament en el moment de perdre la condició de diputat,
d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora corresponent.
3. Els diputats que tinguin reconeguda la compatibilitat amb l’exercici d’altres activitats perceben una retribució menor per l’exercici de les funcions parlamentàries,
d’acord amb els criteris que estableixi el Reglament del Parlament.
Article I-6. Declaració d’activitats i béns

1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel procediment que estableixi el Reglament del Parlament, les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els béns que posseeixen.
2. La declaració d’activitats i la declaració de béns s’han de presentar per separat,
segons els models que siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s’han d’inscriure en
el Registre d’Activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats, constituït al Parlament sota la dependència directa del president, als efectes del que estableix aquest article i del que determini el Reglament del Parlament.
3. La declaració d’activitats de cada diputat ha de detallar:
a) Les activitats que exerceix que puguin constituir causa d’incompatibilitat amb la
condició de diputat, d’acord amb el que estableix aquesta llei.
b) Les activitats que exerceix que, d’acord amb el que estableix aquesta llei, puguin
ésser compatibles amb la condició de diputat.
c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li puguin proporcionar ingressos
econòmics o avantatges patrimonials.
d) Les activitats que exerceixen els membres de la unitat familiar en matèria de contractació amb les administracions públiques, amb els ens i les institucions que en depenen i amb les empreses en què el sector públic tingui participació, entenent per unitat
familiar el que estableixi la legislació reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar:
a) Els béns que posseeix, amb especificació del patrimoni.
b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep per l’exercici d’activitats compatibles.
5. Els diputats del Parlament han de presentar la declaració d’activitats i la declaració de béns en adquirir la condició de parlamentari, en presentar anualment la declaració de liquidació d’impostos i en els casos en què hi hagi una modificació substancial
de les circumstàncies que hi siguin declarades, i també han de presentar la declaració
d’activitats i la declaració de béns en perdre la condició de diputats.
6. La informació continguda en el Registre d’Activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és d’accés públic, d’acord amb la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, exceptuant-ne la informació sobre els
béns patrimonials i les dades de caràcter personal, en els termes que siguin establerts
pel Reglament del Parlament.
Capítol III. Cens per a les eleccions al Parlament
Article I-7. Cens electoral

1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Parlament és el que s’hagi tancat el
dia primer del segon mes anterior a la convocatòria.
2. El servei de consulta de les llistes electorals vigents i les reclamacions sobre les
dades censals es regeixen pel que estableix la legislació de l’Estat.
3. La Sindicatura Electoral, els representants de les candidatures i la Generalitat,
com a administració convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, en suport apte
per a tractar-lo informàticament, a partir de l’endemà de la proclamació de les candidatures, en els termes que estableix la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
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Títol II. De l’Administració electoral
Capítol I. Composició de l’Administració electoral
Article II-1. Òrgans de l’Administració electoral

L’Administració electoral és formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les
juntes electorals territorials, les juntes electorals de districte i les meses electorals.
Capítol II. Sindicatura Electoral de Catalunya
Article II-2. Funcions

La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta electoral amb jurisdicció a tot el
territori de Catalunya, és l’òrgan responsable de vetllar per la legalitat, la transparència
i l’objectivitat dels processos electorals, pel garantiment de l’exercici efectiu dels drets
electorals i pel compliment del principi d’igualtat en l’accés als càrrecs públics, sens
perjudici de les competències que corresponguin a la Junta Electoral Central de l’Estat
i als tribunals.
Article II-3. Competències

1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al procés electoral, les competències següents:
a) Coordinar l’actuació de les juntes electorals, unificar-ne els criteris i atendre les
consultes que li formulin.
b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos que se li presentin a l’empara
d’aquesta llei i de la resta de normativa aplicable.
c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de documentació electoral, i regular el funcionament del vot electrònic i de les altres formes
de votació.
d) Aprovar els models de les actes electorals.
e) Acreditar, si s’escau, els observadors externs.
f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb
caràcter oficial en el procés electoral, corregir-ne les actuacions que contravinguin a la
normativa i sancionar-ne, si s’escau, les infraccions administratives no constitutives de
delicte.
2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a les candidatures electorals,
les competències següents:
a) Supervisar el compliment dels procediments i els criteris de selecció de candidats
en la formació de les candidatures.
b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o les funcions que siguin causa
d’inelegibilitat, d’acord amb el que estableix l’article V-10.4.
c) Proclamar les candidatures.
d) Excloure de les candidatures proclamades, si s’escau, els candidats que durant el
procés electoral adquireixin la condició d’inelegibles, d’acord amb el que estableix l’article V-16.2.
3. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a la propaganda electoral, les
competències següents:
a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix l’article V-5, el finançament de les campanyes electorals, inclosos els pressupostos de les candidatures i els corresponents retiments de comptes.
b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els sobres i els altres documents
electorals, inclosa la propaganda de les candidatures.
4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als mitjans de comunicació,
les competències següents:
a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin durant el procés electoral una informació veraç i equilibrada, amb criteris de pluralisme i d’imparcialitat.
b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audiovisuals.
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5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als resultats electorals, les
competències següents:
a) Efectuar l’escrutini general.
b) Certificar els resultats electorals oficials i ordenar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
c) Proclamar els diputats electes i expedir les credencials corresponents.
6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al sistema electoral, les competències següents:
a) Fer l’avaluació continuada del funcionament del sistema electoral i, si escau, proposar-hi millores.
b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de votació, determinar les condicions
tècniques per a la implantació de nous mecanismes i procediments que puguin facilitar
el procés de votació i supervisar el funcionament de les diverses formes de votació, amb
vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la verificabilitat.
c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de diputats i la revisió de la delimitació o el nombre dels districtes electorals, si el compliment dels principis de proporcionalitat i de representativitat ho fa recomanable.
d) Fer el prorrateig d’escons, per a cada convocatòria d’eleccions, entre les circumscripcions electorals, garantint que la distribució respecti els criteris de proporcionalitat.
7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació tasques de divulgació i formació, les competències següents:
a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el procés electoral.
b) Fomentar l’ús de les cabines electorals com a garantia del vot lliure i secret.
c) Fomentar la formació en matèria electoral al personal de l’Administració que
acompleixi tasques relacionades amb els processos electorals.
8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria de participació en processos
electorals altres que els regulats per aquesta llei, les competències següents:
a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en sindicats, cambres agràries,
col·legis professionals i universitats, i en les organitzacions anàlogues que li ho demanin.
b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de països en procés de democratització del sistema polític.
Article II-4. Composició

1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter permanent i és integrada pels
membres següents:
a) Tres magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, designats per mitjà d’insaculació per la Sala de Govern del Tribunal, reunida en ple.
b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ciències polítiques o de sociologia
de les universitats catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una majoria de tres
cinquenes parts, d’acord amb el procediment que estableix el Reglament del Parlament
per a l’elecció de càrrecs públics.
2. Els membres de la Sindicatura Electoral procedents de la magistratura elegeixen
d’entre ells el president de la Sindicatura, que hi té vot de qualitat.
3. El secretari general del Parlament actua com a secretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense vot, i en custodia la documentació.
Article II-5. Mandat

1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és inamovible.
2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral és de sis anys.
3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. En cada renovació de la Sindicatura correspon al Parlament de designar-ne un nou membre i correspon a la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de designar-ne un altre. Els
membres de la Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reelegits una sola vegada.
4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd aquesta condició, en cas de
mort, d’incapacitat declarada per decisió judicial ferma, d’inhabilitació per a l’exercici
de càrrecs públics declarada per decisió judicial ferma, de renúncia justificada acceptada pel president de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en virtut de la qual havia
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estat designat o d’incompatibilitat sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l’activitat incompatible, és substituït pel mateix procediment regulat per a la designació. El nou
membre pot ésser designat de nou en finir un eventual segon mandat, si el primer ha estat d’una durada inferior a dos anys.
5. Els membres de la Sindicatura que perden llur condició per extinció del mandat
continuen exercint llur comesa en funcions, fins que els nous membres prenen possessió
del càrrec.
Article II-6. Funcionament

1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de Catalunya, sens perjudici que es
pugui reunir en altres llocs.
2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funcions amb plena independència i
gaudeix d’autonomia orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el seu si comissions i altres òrgans interns.
3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l’assessorament de representants de les administracions i els òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si escau, que participin a les seves reunions,
amb veu i sense vot.
4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu lloc web les consultes que se li
formulin i les respostes que hi doni, i també les queixes, les reclamacions i els recursos
que se li presentin a l’empara d’aquesta llei i de la resta de normativa aplicable i les resolucions que adopti.
Article II-7. Règim d’impugnació de les resolucions

Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden ésser objecte de recurs davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Capítol III. Juntes electorals i meses electorals
Article II-8. Juntes electorals territorials

Les juntes electorals territorials tenen la composició i les competències que la legislació de l’Estat atribueix a les juntes electorals provincials.
Article II-9. Juntes electorals de districte

Les juntes electorals de districte tenen la composició i les competències que la legislació de l’Estat atribueix a les juntes electorals de zona.
Article II-10. Meses electorals

Les meses electorals, unitat bàsica del procés electoral, tenen la composició i les
competències que els atribueix la legislació de l’Estat i han de vetllar durant tota la jornada electoral per l’observança d’aquesta llei i per garantir que es preserva en tot cas el
caràcter lliure, directe i secret en l’exercici del dret de vot.
Capítol IV. Règim de funcionament de l’Administració electoral
Article II-11. Mitjans materials i personals

El Parlament i el Govern han de posar a disposició de l’Administració electoral els
mitjans personals i materials necessaris per a complir les seves funcions.
Article II-12. Règim retributiu

La percepció de les dietes dels membres de l’Administració electoral i del personal
al seu servei és compatible amb la percepció d’altres retribucions.
Capítol V. Consultes a l’Administració electoral
Article II-13. Consultes als òrgans de l’Administració electoral

1. Les consultes als òrgans de l’Administració electoral s’han de formular per escrit.
Correspon a cada òrgan de resoldre les consultes que rep, llevat que, per la rellevància
o pel caràcter general d’una consulta, decideixi d’elevar-la a una junta electoral d’àmbit
superior o a la Sindicatura Electoral.
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2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d’unificar els criteris de l’Administració
electoral, ha de comunicar a les juntes electorals les resolucions relatives a consultes
que puguin incidir en llur àmbit d’actuació.
3. Si una consulta ha d’ésser atesa amb urgència, sense temps de convocar l’òrgan
competent per a resoldre-la, el president de la junta electoral o el president de la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur responsabilitat, en tots els casos en què hi
hagi resolucions concordants prèvies de la junta o de la Sindicatura, donar-hi una resposta provisional, que haurà d’ésser ratificada o modificada en la primera sessió que tingui l’òrgan corresponent.
Capítol VI. Representants de les formacions polítiques davant l’Administració
electoral
Secció primera. Representants generals i representants de candidatura
Article II-14. Representants generals

1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions han de designar un representant general, perquè actuï
en nom de la formació respectiva davant l’Administració electoral, i han de designar
també un suplent d’aquest representant general, exclusivament per als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular.
2. La designació del representant general, i del suplent corresponent, s’ha de presentar a la Sindicatura Electoral abans del novè dia posterior a la convocatòria de les
eleccions, per mitjà d’un escrit en el qual ha de constar l’acceptació expressa del càrrec
signada per les persones designades.
Article II-15. Representants de candidatura

1. Els representants generals han de designar un representant de cada una de les
candidatures que la formació respectiva presenti en les diverses circumscripcions electorals, perquè actuï en nom dels candidats que la integren, i han de designar també un
suplent de cada un d’aquests representants, exclusivament per als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els representants de candidatura i llurs suplents han de tenir
el domicili a la circumscripció en què es presenti la candidatura respectiva.
2. La designació dels representants de les candidatures, i dels suplents corresponents, s’ha de presentar abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions
a la Sindicatura Electoral, que ha de comunicar la designació a les juntes electorals territorials en el termini dels dos dies hàbils següents a la recepció de l’escrit. Els representants de les candidatures i llurs suplents s’han de presentar davant la junta electoral
corresponent per a acceptar la designació abans del quinzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions.
3. Els representants de les candidatures, per la sola acceptació de la designació,
reben un apoderament general per a actuar en nom dels candidats que les integren en
procediments judicials en matèria electoral. Les decisions d’aquests representants vinculen jurídicament la candidatura respectiva.
4. L’Administració electoral comunica als representants de les candidatures les notificacions, els escrits i els emplaçaments adreçats als candidats. Els representants de les
candidatures tenen el deure, en nom de la candidatura, d’atendre totes les indicacions de
la junta electoral corresponent, i de col·laborar-hi per a esmenar els errors o les deficiències que es detectin.
Secció segona. Apoderats
Article II-16. Designació i atorgament de poders

1. Els representants de les candidatures poden designar apoderats perquè actuïn en
representació de la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors d’edat en ple ús de llurs drets civils i polítics.
2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer dia anterior al dia de la votació, i s’ha de formalitzar per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant notari o
davant el secretari de la junta electoral corresponent, o bé, si l’apoderat ha d’exercir les
seves funcions en més d’una circumscripció electoral, davant la Sindicatura Electoral.
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La junta electoral que pertoqui o, si s’escau, la Sindicatura Electoral expedeixen la credencial corresponent, d’acord amb el model oficial.
Article II-17. Actuació durant la jornada electoral

1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpies de representació de la candidatura electoral, poden assistir les meses electorals, participar en llurs deliberacions,
amb veu i sense vot, col·laborar en el bon funcionament de la votació i de l’escrutini i
vetllar durant tota la jornada electoral, juntament amb els membres de la mesa, per l’observança d’aquesta llei. Amb aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les meses electorals les facultats següents:
a) Sol·licitar una certificació per candidatura de l’acta de constitució de la mesa electoral, de l’acta de l’escrutini i de l’acta general de la sessió, o de parts concretes d’aquestes actes.
b) Reclamar la identificació d’un elector, que s’haurà de fer públicament.
c) Anotar, si ho desitgen, el nom i cognom dels electors i el número d’ordre corresponent.
d) Demanar, durant l’escrutini, la papereta llegida pel president, a fi de poder-la examinar.
e) Formular les propostes i les reclamacions que creguin pertinents sobre els actes i
les operacions electorals que hagi de resoldre la mesa, les quals s’han de fer constar en
l’acta general de la sessió.
2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats que s’identifiquin i que exhibeixin llur credencial.
3. Durant la jornada electoral, no poden actuar alhora en cada mesa electoral més de
dos apoderats per candidatura.
4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de mantenir-se allunyats de les taules on s’exhibeixen les paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de respectar-ne la
privacitat i el secret de vot. Així mateix, els apoderats no poden entrar a les cabines de
votació quan hi hagi algú que hi estigui votant.
5. Durant l’escrutini, cap apoderat no pot actuar en més d’un col·legi electoral.
6. Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris que acreditin la condició
d’apoderats tenen dret a un permís retribuït de jornada completa el dia de la votació.
Article II-18. Exercici del dret de sufragi

Els apoderats voten dins l’horari ordinari de votació a la mesa electoral que els correspon de conformitat amb la inscripció al cens electoral.
Article II-19. Ús de distintius

Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en què poden constar la denominació, la sigla i el logotip de la candidatura que representen.
Títol III. Del sistema electoral
Article III-1. Nombre d’escons

El Parlament de Catalunya es composa de 135 diputats i diputades.
Article III-2. Circumscripció electoral nacional

Els diputats i diputades s’elegeixen en una única circumscripció electoral nacional
de tot Catalunya, a partir de l’aplicació de la fórmula de restes majors, anomenada quota Hare.
Article III-3. Barrera mínima

Per entrar en el repartiment d’escons cal que la candidatura hagi superat el 3% de
vot de tot Catalunya.
Article III-4. Demarcacions de provisió d’escons

Les vegueries o agrupacions de comarques definides a la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, son la base de les demarcacions veguerials de provisió territorial d’escons.
Les demarcacions veguerials de provisió d’escons son les següents:
1) L’Alt Pirineu i l’Aran: L’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà
i el Pallars Sobirà, més l’Aran.
3.01.02. Proposicions de llei

19

BOPC 122
5 de maig de 2016

2) Barcelona: L’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
3) Catalunya Central: L’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.
4) Girona: L’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.
5) Lleida: Les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
6) Camp de Tarragona: L’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de
Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
7) Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
Els escons finals que corresponguin a les diferents candidatures es proveiran proporcionalment segons els vots obtinguts a cada vegueria, aplicant la fórmula de restes
majors anomenada quota Hare, i el corrector d’un escó fix en aquelles vegueries on
s’hagi obtingut més del 3 per cent vot, per tal d’assegurar la representació adequada de
totes les zones del territori.
Article III-5. Les candidatures

Es presentaran llistes per vegueries, els vots de les quals sumaran a efectes del còmput nacional total de la candidatura.
Les candidatures hauran d’incloure el nombre següent de candidats i candidates, a
més dels suplents regulats a l’article V-12.1.
a) Barcelona: un mínim de 75 i un màxim de 100.
b) Catalunya Central, Girona, Lleida i Camp de Tarragona: Un mínim de 20 i un
màxim de 40.
c) Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran: un mínim de 10 i un màxim de 30.
Article III-6. Votació

L’emissió del vot consistirà en la selecció,per part de la persona que exerceixi el dret
a vot, d’una papereta presentada per una candidatura en la seva demarcació veguerial.
Article III-7. Llistes desbloquejades: vot preferent

Si la persona que exerceix el dret a vot ho desitja, podrà expressar, marcant una creu
en el requadre corresponent, el candidat o candidata, o candidats o candidates al quals
dona el seu vot preferent dins els noms d’aquella candidatura.
El nombre de candidats o candidates pels que pot expressar un vot preferent serà entre un i vint-i-cinc candidats o candidates a la demarcació veguerial de Barcelona, entre
un i vuit a cadascuna de les demarcacions veguerials de la Catalunya Central, de Girona, de Lleida i del Camp de Tarragona; i entre un i dos a les demarcacions veguerials 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 o candidata, el vot es comptarà per al conjunt. 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 III-8. Escrutini del vot preferent

Un cop establert el nombre d’escons assignats a cada candidatura, en cada llista seran elegits els candidats i candidates que hagin obtingut un nombre preferent de vots
preferents superior al 5% dels vots de la candidatura en que 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 o
candidates pels vots preferents, seran elegits els candidats o candidates en l’ordre que
apareguin a la llista. En cas que no hagi estat elegit cap candidat o candidata pels vots
preferents, per a tots els escons assignats seran elegits els candidats o candidates en
l’ordre en què apareguin a la llista. En cas d’empat de vots preferents entre candidats o
candidates, seran elegits el candidats o candidates situats en un lloc més alt de la llista.
Article III-9. Llistes en cremallera

Per tal d’afavorir la presència de dones candidates per sobre del que estableix l’article 44 bis de la LOREG, i tal com permet el mateix article, les candidatures hauran
d’alternar la presència de dones i homes o viceversa en forma de cremallera des de l’encapçalament fins el final de la llista.
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Article III-10. Candidats i candidates censats a la demarcació veguerial

La causa d’inelegibilitat prevista a l’article I.3.4., que implica l’obligació d’estar censat en la demarcació veguerial per la que es sigui candidat o candidata, s’haurà de certificar, d’acord amb l’article V-10.2 lletra d), acreditant que el candidat o candidata està
censat en algun dels municipis d’aquella demarcació des d’un any abans de la convocatòria electoral.
Títol IV. De la campanya electoral
Capítol I. Disposicions generals
Article IV-1. Campanya electoral

1. La campanya electoral és el conjunt d’activitats que els candidats, els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que concorren a
unes eleccions duen a terme per a demanar el vot als electors.
2. La campanya electoral té una durada de quinze dies, i fineix a les zero hores del
dia immediatament anterior a les eleccions.
3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica l’apartat 1 pot fer campanya
electoral a partir de la data de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels drets
que reconeix l’article 20 de la Constitució.
4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada electoral, els membres
del Govern i els alts càrrecs que en depenen no poden participar en cap acte d’inauguració ni de col·locació de primera pedra, ni en cap acte de presentació d’obres o serveis
públics.
Article IV-2. Petició de vot

1. Fora del període de campanya electoral, els candidats, els partits polítics, les
coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors no poden dur a terme
accions publicitàries destinades a demanar el vot als electors, salvant les activitats
habituals de les formacions polítiques destinades a difondre llurs idees i opinions i,
en general, a exercir les funcions que els són reconegudes per l’ordenament jurídic,
particularment la presentació de candidats i programes, sempre que no s’hi demani
el vot.
2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén per accions publicitàries les accions següents, encara que no s’hi demani directament el vot:
a) La inserció d’anuncis electorals en mitjans de comunicació, tant públics com privats.
b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tanques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o altres suports comercials.
c) La difusió de missatges de propaganda electoral per telèfon o per mitjans telemàtics.
Capítol II. Propaganda electoral
Secció primera. Actes electorals
Article IV-3. Normativa relativa als actes electorals

1. Els actes públics convocats durant la campanya electoral pels candidats, els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions es regeixen per la legislació reguladora del dret de reunió.
2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a les atribucions de l’autoritat governativa amb relació a l’ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han d’informar
l’autoritat governativa dels actes electorals la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per les candidatures.
Article IV-4. Ús gratuït d’espais públics per a actes electorals

1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi actes
electorals, dels locals oficials oberts a l’ús públic, els equipaments de titularitat pública
i els espais públics que siguin habilitats a aquest fi.
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2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels locals, equipaments i espais
habilitables per a la celebració d’actes electorals, i l’han de mantenir actualitzat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions pertinents perquè els altres ens, organismes i administracions que siguin titulars d’alguns d’aquests espais en cedeixin l’ús.
Article IV-5. Distribució dels espais públics reservats per a actes electorals

1. En el termini dels deu dies següents al de la convocatòria d’unes eleccions, els
ajuntaments han d’establir, en coordinació amb les administracions corresponents, el
calendari d’utilització dels espais públics disponibles gratuïtament per a la celebració
d’actes electorals, i han de comunicar a la junta electoral de districte que pertoqui la
llista dels espais disponibles, amb especificació dels dies i les hores en què cada un dels
espais podrà ésser emprat.
2. En el termini dels quinze dies següents al de la convocatòria de les eleccions, les
juntes electorals de districte han d’ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa referència l’apartat 1.
3. En el termini dels quatre dies següents al de la proclamació de les candidatures,
les juntes electorals de districte han de distribuir equitativament entre les diverses candidatures els locals, equipaments i espais habilitats per a la celebració d’actes electorals
i han de notificar als representants de les candidatures la distribució acordada, que s’ha
de fer en funció de les sol·licituds presentades i, en cas de coincidències en les sol·licituds, atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats i, subsidiàriament, donant preferència a
les formacions polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament haguessin obtingut
més vots en la circumscripció respectiva.
Secció segona. Propaganda electoral a la via pública
Article IV-6. Espais públics autoritzats per a propaganda electoral

1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions només poden col·locar cartells i elements anàlegs de
propaganda, durant la campanya electoral, en:
a) Els espais comercials autoritzats que contractin.
b) Els espais de titularitat pública d’ús gratuït reservats a aquest fi pels ajuntaments.
2. Els ajuntaments han de disposar d’un catàleg dels espais de titularitat pública reservats gratuïtament per a la propaganda electoral, i l’han de mantenir actualitzat permanentment. El catàleg ha d’especificar els espais públics i els elements del mobiliari
urbà en què s’autoritza les candidatures a col·locar propaganda electoral.
Article IV-7. Distribució dels espais públics reservats per a propaganda
electoral

1. En el termini dels set dies següents al de la convocatòria d’unes eleccions, els
ajuntaments han de comunicar a la junta electoral de districte que pertoqui la llista dels
espais públics disponibles gratuïtament per a la col·locació de propaganda electoral.
2. En el termini dels dos dies posteriors al de la proclamació de les candidatures, les
juntes electorals de districte han de distribuir equitativament entre les diverses candidatures els espais públics disponibles per a la col·locació de propaganda electoral i han de
notificar als representants de les candidatures la distribució acordada, que s’ha de fer
de manera que totes les candidatures disposin en cadascun del emplaçaments disponibles d’un espai de superfície equivalent i d’utilitat anàloga.
Article IV-8. Retirada de la via pública de la propaganda electoral

1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors han de retirar dels espais a què fa referència l’article IV-6.1.b, en el termini dels
quinze dies següents al dia de les eleccions, llur propaganda electoral.
2. En cas que les formacions polítiques incompleixin el deure de retirar dels espais
d’ús gratuït de la via pública llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un certificat de la secretaria.
3. Els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la retirada municipal de propaganda electoral que siguin imputables a candidatures amb dret a subvenció pública electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes despeses de les subvencions i n’ha de lliurar l’import als ajuntaments.
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4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasionades per la retirada municipal de propaganda electoral que siguin imputables a candidatures que no hagin assolit
subvenció pública electoral a les formacions polítiques respectives. En cas que no obtinguin la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el deute per via de constrenyiment.
Secció tercera. Propaganda electoral als mitjans de comunicació
Subsecció primera. Espais gratuïts de propaganda electoral als mitjans de
comunicació
Article IV-9. Dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral

1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública, tant els mitjans dependents de la Generalitat com els mitjans dependents de l’Estat l’àmbit territorial dels
quals estigui restringit a Catalunya, han de reservar espais de programació, durant la
campanya electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i
les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs espots de propaganda electoral.
2. El dret a l’emissió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública correspon als partits, les coalicions o federacions
electorals i les agrupacions d’electors que presenten candidatures a totes les circumscripcions.
3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que
no presenten candidatures a totes les circumscripcions tenen dret a l’emissió gratuïta de
propaganda electoral en els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública
l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a la circumscripció o les circumscripcions
en què es presenten.
4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la durada i l’horari d’emissió dels
espais gratuïts de propaganda electoral a què fa referència l’apartat 1, acorda la distribució equitativa dels espots entre les diverses candidatures i assigna l’ordre d’emissió,
atenent el criteri de proporcionalitat que fixa l’article IV-10.
Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral

1. En el cas de les candidatures a què fa referència l’article IV-9.2, la distribució dels
espais gratuïts de propaganda electoral en cadascun dels àmbits de programació de cadascun dels mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública s’ha de subjectar
al barem següent:
a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures que no hagin concorregut a les
anteriors eleccions al Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtingut menys
del 3% del total de vots vàlids emesos.
b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al
Parlament hagin obtingut com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no hagin
arribat al 5%.
c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al
Parlament hagin obtingut com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no hagin
arribat al 10%.
d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids emesos i
no hagin arribat al 20%.
e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al
Parlament hagin obtingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids emesos.
2. En el cas de les candidatures a què fa referència l’article IV-9.3, s’aplica el barem
que fixa l’apartat 1, amb el benentès que els percentatges de vots obtinguts en les anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids emesos en la circumscripció electoral de què es tracti.
3. Si en la composició d’alguna de les candidatures que concorren a les eleccions hi
ha variacions respecte a candidatures que s’havien presentat a les anteriors eleccions
integrades per diverses formacions polítiques, el còmput dels percentatges que estableixen els apartats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació política la part que li pertoqui com
a resultat de prorratejar els vots obtinguts per aquella candidatura entre les formacions
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que la integraven, en funció del nombre de parlamentaris que havien correspost a cadascuna d’aquestes formacions en constituir-se aquella anterior legislatura.
Subsecció segona. Espais no gratuïts de propaganda electoral als mitjans de
comunicació
Article IV-11. Espais no gratuïts de propaganda electoral als mitjans de
comunicació

1. Durant la campanya electoral, les candidatures tenen dret a contractar la inserció
de propaganda electoral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio de titularitat
privada, però no poden contractar-ne ni als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les emissores de ràdio o televisió locals o culturals.
2. En els espais de propaganda electoral a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer
constar expressament el caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mitjans de comunicació no poden aplicar cap mena de discriminació entre les diverses candidatures
electorals pel que fa als criteris d’inclusió o de col·locació dels espais de propaganda
electoral ni pel que a les tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les tarifes vigents per a la publicitat comercial.
3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especialment les emissores de ràdio o
televisió digitals, no poden incloure missatges de contingut electoral en els serveis addicionals que ofereixin.
Capítol III. Informació electoral als mitjans de comunicació audiovisual
Article IV-12. Dret dels electors a una informació electoral plural i de qualitat

1. D’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia, els poders públics han de procurar que els electors rebin dels mitjans de comunicació una informació
veraç, objectiva, neutral i respectuosa del pluralisme polític sobre les candidatures que
concorren en els processos electorals.
2. El contingut de la informació electoral que ofereixin els mitjans de comunicació
ha de prioritzar l’interès informatiu.
3. Les candidatures electorals no poden limitar als mitjans de comunicació l’accés
als actes electorals que duguin a terme ni la cobertura audiovisual d’aquests actes.
Article IV-13. Actuació dels mitjans de comunicació

1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública o finançament públic
i els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat privada habilitats per mitjà d’un
títol concedit per la Generalitat han d’incloure en llurs noticiaris informacions sobre
la campanya electoral de les diferents candidatures i sobre llurs programes i propostes
electorals, i també sobre el compliment dels compromisos contrets durant la campanya
precedent, tant per mitjà de l’acció de govern com per mitjà de l’activitat parlamentària.
2. Les informacions sobre les activitats del Govern i de les informacions públiques
que els mitjans de comunicació a què fa referència l’apartat 1 ofereixin durant la campanya electoral s’han de fonamentar en criteris estrictes d’interès informatiu objectiu i de
separació entre l’acció de govern i el procés electoral.
3. Els mitjans de comunicació a què fa referència l’apartat 1 han d’organitzar debats
electorals entre els caps de llista o entre altres integrants de les candidatures, tant d’àmbit general com d’àmbit sectorial.
4. És responsabilitat dels òrgans directius dels mitjans de comunicació audiovisual a
què fa referència l’apartat 1 assegurar el compliment dels principis que estableix l’article IV-12.1 pel que fa a la informació electoral oferta pel mitjà respectiu.
Article IV-14. Seguiment de la informació electoral

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer el seguiment de la informació
electoral oferta per tots els mitjans de comunicació, tant públics com privats, i ha de recollir aquest seguiment en informes periòdics que ha de publicar en el seu lloc web. Els
informes han d’ésser setmanals en el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i l’inici de la campanya electoral i han d’ésser diaris durant la campanya electoral.
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El seguiment de la informació electoral ha d’incloure com a mínim les dades següents,
referides a cadascuna de les candidatures:
a) El temps de presència en cada mitjà, diària i acumulada.
b) Els horaris d’emissió de les informacions.
c) L’activitat que ha estat objecte de les informacions.
2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de complementar els informes a què
fa referència l’apartat 1 amb l’anàlisi qualitativa de la informació electoral oferta per
tots els mitjans de comunicació, tant públics com privats, incidint especialment en el
compliment de criteris d’interès informatiu i de respecte del pluralisme polític. El Consell ha de reflectir aquesta anàlisi en dos informes, un a la meitat de la campanya electoral i l’altre al final, que ha de publicar de manera immediata en el seu lloc web.
3. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de trametre els informes a què fan referència els apartats 1 i 2 a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha de resoldre les
reclamacions que en derivin. La Sindicatura pot sol·licitar l’elaboració d’informes complementaris a organismes representatius dels professionals del periodisme i als altres
organismes que cregui pertinents.
Article IV-15. Recursos contra l’actuació i la programació de les emissores de
ràdio i televisió durant la campanya electoral

L’actuació de les emissores de ràdio i televisió durant la campanya electoral és impugnable davant la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article IV-16. Dret de rectificació

Si candidats o dirigents dels partits polítics, les coalicions o federacions electorals
o les agrupacions d’electors que concorren a les eleccions consideren que informacions
que s’hi refereixen difoses per un mitjà de comunicació es basen en fets inexactes i consideren que la difusió d’aquestes informacions els pot perjudicar, poden exercir el dret
de rectificació, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/1984, del 26 de març, que
regula aquest dret, amb les especificitats següents:
a) Si la informació que es pretén rectificar s’ha difós en una publicació la periodicitat de la qual no permet publicar la rectificació dins els tres dies següents d’haver estat
divulgada, el director del mitjà de comunicació l’ha de publicar en un altre mitjà de la
mateixa zona i de difusió simular en el termini indicat i assumir-ne els costos.
b) El judici verbal que regula l’article 5 de la dita llei orgànica s’ha de celebrar dins
els quatre dies següents al dia de la petició.
Capítol IV. Enquestes i sondeigs electorals
Article IV-17. Enquestes i sondeigs

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya supervisa la qualitat de les enquestes i els
sondeigs electorals i vetlla per la qualitat metodològica de les enquestes i els sondeigs i
perquè els resultats publicats siguin veraços i fidedignes.
2. Els mitjans de comunicació han de lliurar una còpia de les enquestes i els sondeigs que facin públics a la Sindicatura Electoral de Catalunya, incloent-hi la informació tècnica completa. La Sindicatura, dins els tres dies següents a la publicació de l’enquesta o el sondeig, pot publicar un dictamen sobre la manera de presentar els resultats
i, si s’escau, sobre les deficiències metodològiques que en puguin afectar la credibilitat.
Capítol V. Règim sancionador
Article IV-18. Infracció dels acords de distribució dels espais públics reservats
per a actes electorals i per a propaganda electoral

Si una candidatura infringeix greument o reiteradament els acords de distribució
dels espais públics reservats per a actes electorals o dels espais públics reservats per a
propaganda electoral adoptats per la junta electoral de districte corresponent en virtut
dels articles IV-5.3 i IV-7.2, la junta la pot excloure del repartiment d’espais, per mitjà
d’un acord adoptat a aquest efecte dins les quaranta-vuit hores següents a la constatació/
denúncia de la infracció, sens perjudici de les responsabilitats civils i administratives
que en puguin derivar.

3.01.02. Proposicions de llei

25

BOPC 122
5 de maig de 2016

Article IV-19. Infracció de la normativa relativa la col·locació de propaganda
electoral a la via pública

1. Si una candidatura col·loca propaganda gràfica o fa qualsevol mena de pintades o
grafits en espais no autoritzats, en contravenció de l’article IV-6.1, l’ajuntament corresponent li pot imposar, per mitjà d’un expedient instruït a aquest efecte, i amb audiència
prèvia als representants de la candidatura, una multa de fins a tres mil euros.
2. Els partits polítics, les federacions o coalicions electorals i les agrupacions d’electors són civilment responsables, sens perjudici de les responsabilitats administratives en
què puguin incórrer, dels danys a béns immobles o a elements de la via pública causats
per la col·locació de qualsevol tipus de propaganda gràfica de llurs candidatures. Els
promotors de les agrupacions d’electors responen solidàriament d’aquesta responsabilitat civil.
Article IV-20. Infracció de la normativa relativa a les enquestes electorals

Les infraccions de la normativa relativa a les enquestes electorals que regula l’article
IV-17 són sancionades amb una multa d’entre 300 i 30.000 euros.
Article IV-21. Infracció de la normativa relativa a la imparcialitat i el pluralisme
informatiu dels mitjans de comunicació públics

1. Si un mitjà de comunicació audiovisual de titularitat pública infringeix la normativa relativa a la imparcialitat i el pluralisme de les informacions durant la campanya
electoral, en contravenció de l’article IV-13, la Sindicatura Electoral de Catalunya ho ha
de posar en coneixement de l’administració o ens de qui depengui el mitjà.
2. Correspon a la Sindicatura Electoral de Catalunya de resoldre els conflictes i les
reclamacions amb relació a l’exigència d’imparcialitat i de pluralisme en les informacions ofertes pels mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública durant la
campanya electoral. Amb aquest objecte, la Sindicatura pot sol·licitar els informes pertinents al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb l’article IV-14.
Títol V. Del procés electoral
Capítol I. Convocatòria d’eleccions
Article V-1. Convocatòria

1. La convocatòria d’eleccions al Parlament es regeix pel que estableixen els articles
56.4, 66, 67.3 i 75 de l’Estatut d’autonomia.
2. El decret de convocatòria d’eleccions s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article V-2. Convocatòria d’eleccions parcials

1. Si una sentència ferma declara nul·les les eleccions en una o més meses o seccions
electorals, s’han de convocar eleccions parcials en cada mesa o secció afectada, excepte
en els casos en què el resultat de la nova votació no pugui alterar l’atribució d’escons de
la circumscripció corresponent.
2. Correspon d’acordar la convocatòria d’eleccions parcials al Govern, que ha
d’aprovar el decret de convocatòria en la primera reunió que tingui després de conèixer
la sentència a què fa referència l’apartat 1.
3. Les eleccions parcials, que es poden limitar als actes de votació i d’escrutini, han
de tenir lloc en el termini de tres mesos a comptar de la data en què la sentència hagi
esdevingut ferma.
Capítol II. Promoció de la participació ciutadana
Article V-3. Campanya institucional

1. El Govern ha de dur a terme durant el procés electoral, d’acord amb l’article 43.3
de l’Estatut d’autonomia, una campanya institucional destinada a promoure la participació ciutadana.
2. La campanya institucional, que no pot influir en cap cas en l’orientació del vot
dels electors, ha d’informar-los sobre la data de les eleccions, la condició d’elector, els
tràmits necessaris per a poder votar, el procediment de votació i el funcionament del vot
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per correu i de les altres formes de votació, i ha d’informar també sobre les diferents
mesures orientades a facilitar l’accessibilitat del vot.
3. La publicitat de la campanya institucional es duu a terme en espais gratuïts dels
mitjans de comunicació de titularitat pública, tant dels mitjans dependents de la Generalitat com dels mitjans dependents de l’Estat l’àmbit territorial dels quals estigui restringit a Catalunya.
Capítol III. Funcions dels poders públics
Article V-4. Funcions del Govern

Corresponen al Govern, en matèria electoral, les funcions següents:
a) Planificar, gestionar i executar totes les accions necessàries perquè el procés electoral es desenvolupi d’acord amb aquesta llei.
b) Prestar el suport i l’assessorament necessaris a tots els òrgans de l’Administració
electoral.
c) Fixar les retribucions dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i del
personal al servei d’aquest òrgan.
d) Fixar, per a les eleccions que tinguin lloc a l’empara d’aquesta llei, les dietes dels
membres de les juntes electorals i de les meses electorals i les dietes del personal de les
administracions públiques que presti serveis a l’Administració electoral.
Article V-5. Funcions de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes fiscalitza la comptabilitat dels processos electorals i la
comptabilitat i l’activitat econòmica i financera de les candidatures electorals, d’acord
amb la llei que la regula i en els termes que estableix aquesta llei.
Article V-6. Funcions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitza les condicions d’imparcialitat i de
pluralisme dels mitjans de comunicació durant el procés electoral, i eleva els informes
corresponents a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Capítol IV. Presentació de candidatures
Article V-7. Candidats

Poden concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya, mitjançant la presentació de llistes de candidats:
a) Els partits polítics i les federacions electorals inscrits en el registre establert per la
legislació general sobre partits.
b) Les coalicions electorals integrades pels partits i federacions a què fa referència
la lletra a.
c) Les agrupacions d’electors que hagin reunit un nombre de signatures equivalent,
almenys, a l’1% del cens a les circumscripcions en què es presentin.
Article V-8. Presentació de denominacions, circumscripcions i llistes nominals
de les candidatures

1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors han de presentar llur denominació i la relació de circumscripcions en què volen
concórrer electoralment davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya dins els vint
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 han de notificar a la
Sindicatura Electoral les circumscripcions en què es presenten fent-hi constar la denominació de la coalició o agrupació; les persones titulars dels òrgans de direcció o de coordinació; les regles que la regeixen; els partits que la componen, si s’escau, i el domicili
a l’efecte de rebre les notificacions.
Article V-9. Designació de representants generals i representants territorials

1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que vulguin concórrer a les eleccions han de designar llurs representants generals
davant la Sindicatura Electoral de Catalunya. En el cas de les agrupacions d’electors, els
representants generals són els promotors de l’agrupació.
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2. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d’electors que vulguin concórrer a les eleccions han de designar un representant general i un
suplent –que només actua en cas de traspàs, renúncia, absència o incapacitat del representant general– per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Electoral en els deu dies
següents a la convocatòria d’eleccions. L’escrit ha d’incloure l’acceptació expressa del
càrrec per part de les persones designades.
3. Els representants generals de les candidatures també ho són dels candidats que hi
són inclosos, pel mer fet de formar part de la candidatura, i en l’exercici de llur funció
de representació, han d’atendre les indicacions de l’Administració electoral i prestar-li
la col·laboració que se’ls sol·liciti. La representació implica l’apoderament per als procediments judicials electorals i les decisions dels representants generals vinculen la candidatura.
4. En els deu dies següents al dia de la convocatòria, els representants generals han
de designar els representants territorials i els suplents de les candidatures respectives,
per mitjà d’un escrit adreçat a la Sindicatura Electoral, la qual ha de comunicar a les
juntes electorals territorials, en el termini de dos dies, els noms dels representants i suplents de cada candidatura a cada territori. Aquesta designació té la mateixa forma i
efectes que la designació de representants generals a què fa referència l’apartat 2.
5. La designació dels representants territorials i dels suplents de les candidatures
formades per agrupacions d’electors s’ha de fer en el moment de presentar les candidatures respectives. Si l’agrupació no arriba a presentar les signatures requerides, perd els
seus drets, sens perjudici del manteniment de les responsabilitats jurídiques contretes.
6. Els representants territorials de les candidatures poden designar un delegat i fins
a un màxim de dos suplents davant les juntes electorals de districte fins a un màxim de
set dies abans del dia de la votació. Aquesta designació té la mateixa forma i efectes que
la designació de representants generals a què fa referència l’apartat 2.
Article V-10. Presentació de llistes de candidats

1. Els representants de cada candidatura han de presentar les llistes de candidats respectives davant la Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de vint dies des de la
promulgació del decret de convocatòria d’eleccions.
2. L’escrit de presentació de les llistes de candidats ha de fer constar:
a) La denominació, les sigles i el logotip de la candidatura, que s’han de mantenir
inalterats durant tot el procés electoral. No s’accepten denominacions, sigles o logotips
que puguin induir a confusió amb els emprats per altres partits o federacions o que reprodueixin o imitin la bandera o altres símbols de Catalunya, dels seus territoris i municipis i de les seves institucions.
b) Nom i cognoms dels candidats i suplents, l’ordre en la llista i el domicili. En el
cas de les coalicions o federacions electorals, al costat del nom de la persona es pot fer
constar la identificació més específica del partit o federació a què pertanyi. Igualment,
se’n pot fer constar, si s’escau, la condició d’independent.
c) Un document, subscrit per cada candidat, acompanyat de fotocòpia del seu document d’identitat, que declari que accepta la candidatura i també que acrediti el compliment dels requisits que estableix aquesta llei.
d) La certificació, per a cada candidat, de trobar-se inscrit en el cens electoral d’un
dels municipis integrats en la circumscripció per la qual es presenta.
3. Les llistes presentades per partits polítics, federacions o coalicions han d’ésser
signades pels representants legals respectius, i han d’adjuntar la certificació de l’acta de
la reunió de l’òrgan corresponent de la força política respectiva en què hagin estat designats o ratificats els candidats, segons el que estableixin els estatuts de la formació política corresponent. Les candidatures presentades per agrupacions d’electors han d’ésser
presentades per llurs promotors, el primer firmant dels quals n’és el representant. Les
agrupacions d’electors han d’adjuntar a la llista de candidats les signatures requerides.
4. Els candidats que fins al moment de la presentació de la candidatura estaven afectats per alguna de les causes d’inelegibilitat que estableix l’article I-3 han d’acreditar a la
Sindicatura Electoral, d’una manera fefaent, que han deixat d’exercir el càrrec o la funció que causava la inelegibilitat.
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Article V-11. Configuració de les candidatures

1. Cap persona no pot ésser candidat o suplent en més d’una llista.
2. Cap partit polític o federació electoral que s’integri en una coalició electoral no
pot presentar candidatura pròpia.
3. Cap partit polític, coalició o federació electoral o agrupació d’electors no pot presentar més d’una candidatura.
Article V-12. Nombre de candidats i suplents

1. Les llistes de candidats presentades hauran d’incloure el nombre de noms establert en l’article III-5, i a més poden incloure suplents, fins a un màxim de deu.
2. No s’accepten les candidatures que incompleixin el requisit que estableix l’apartat 1.
Article V-13. Proporció de candidats i candidates per sexes de les llistes

Les llistes de candidats i candidates han de respectar la proporció d’homes i dones,
establerta en l’article III-9,que obliga a ordenar les llistes en cremallera.
Article V-14. Numeració de candidatures

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya emet certificació de la data i hora de presentació de cada candidatura i, a aquest efecte, atorga una numeració correlativa a les
candidatures per ordre de presentació.
2. La numeració de les candidatures atorgada segons l’ordre en què s’han presentat
es manté en totes les publicacions i actuacions de la Sindicatura Electoral.
Article V-15. Publicació de les candidatures

1. Les candidatures presentades es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el vint-i-dosè dia posterior al dia de la convocatòria d’eleccions.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comunicar dins els dos dies següents
a la publicació de les candidatures presentades les irregularitats que hi hagi pogut apreciar, d’ofici o per denúncia dels representants d’altres candidatures.
3. El termini perquè les candidatures presentades corregeixin les eventuals irregularitats és de quaranta-vuit hores a comptar del moment de la notificació de la Sindicatura
Electoral.
4. La proclamació de les candidatures es duu a terme el vint-i-setè dia posterior al
dia de la convocatòria d’eleccions.
5. Les candidatures que incompleixin els requeriments que estableix aquesta llei són
rebutjades i, per tant, no són proclamades.
6. Les candidatures proclamades es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya l’endemà de la proclamació.
Article V-16. Modificació de candidatures

1. Les baixes que eventualment es puguin produir en una candidatura es cobreixen
amb els candidats successius i els suplents.
2. Els candidats que accedeixin durant el procés electoral a l’exercici d’un càrrec o
d’una funció que, d’acord amb l’article I-3, sigui causa d’inelegibilitat, ho han de comunicar a la Sindicatura Electoral, perquè els exclogui de la candidatura presentada.
Article V-17. Impugnació de l’acord de proclamació de candidatures

1. L’acord de proclamació de candidatures pot ésser impugnat pels candidats exclosos o pels representants de qualsevol candidatura, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de quaranta-vuit hores a comptar des de la proclamació.
2. El recurs d’impugnació de l’acord de proclamació de candidatures ha de formular
totes les al·legacions que es considerin oportunes, i aportar tota la documentació que hi
doni suport. La interposició del recurs, en tot cas, no té efectes suspensoris per a la resta
del procés electoral.
3. La resolució judicial sobre el recurs d’impugnació de l’acord de proclamació de
candidatures s’ha d’aprovar dins el termini de dos dies a comptar des de la interposició
del recurs, i adquireix immediatament caràcter ferm i inapel·lable, sens perjudici del
procediment d’empara davant el Tribunal Constitucional, d’acord amb el requisit que
estableix l’article 44.1.a de la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, procediment que es pot sol·licitar en el termini de dos dies i que el Tribunal
Constitucional ha de resoldre dins els tres dies següents.
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Capítol V. Paperetes electorals i tramesa de la documentació electoral
Secció primera. Paperetes electorals
Article V-18. Contingut de les paperetes de vot

1. La papereta electoral inclou:
a) La denominació de la circumscripció.
b) La denominació, i també, si s’escau, la sigla i el logotip, de cadascuna de les
candidatures, siguin partits polítics, coalicions o federacions electorals o agrupacions
d’electors.
c) La llista de candidats i candidates de cada candidatura, seguits d’una casella en
blanc.
d) La indicació del nombre màxim de vots preferents admès.
2. La Sindicatura Electoral estableix el model oficial de les paperetes i els sobres
electorals i de la resta de documentació electoral.
3. La papereta electoral ha d’incloure la representació en Braille dels elements que
la componen.
4. Les paperetes de vot i els sobres s’han d’imprimir en paper amb certificació ecològica.
Article V-19. Aprovació del model de papereta

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop proclamades les candidatures,
aprova el model oficial de papereta de vot i de sobre i n’ordena l’edició d’un nombre suficient.
2. En el cas que es produeixi una impugnació contra l’acte de proclamació de candidatures, l’edició de la papereta es retarda fins a la resolució del recurs.
3. Si algun grup polític concurrent a les eleccions edita paperetes i sobres, la Sindicatura Electoral ha de verificar que s’ajustin al model oficial.
Secció segona. Tramesa de la documentació electoral
Article V-20. Enviament de documentació i propaganda electoral

1. L’Administració electoral envia a cada elector, en una sola tramesa, la documentació electoral següent:
a) Un sobre de votació.
b) Un sobre per a cadascuna de les candidatures que tenen representació parlamentària en qualsevol de les circumscripcions, els quals han de contenir una papereta de votació i un full de propaganda electoral de la candidatura respectiva.
2. Els sobres de les candidatures i els fulls de propaganda electoral s’han de cenyir a
les característiques que siguin establertes per reglament.
Article V-21. Enviament de documentació electoral per a residents a
l’estranger

La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de donar preferència a la tramesa dels sobres electorals als catalans residents a l’estranger.
Article V-22. Disponibilitat de paperetes i sobres

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya assegura la tramesa en nombre suficient de
paperetes i sobres a cada mesa electoral, almenys una hora abans de l’inici de la votació.
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, la Sindicatura Electoral pot sol·licitar la collaboració de l’Administració de la Generalitat.
Capítol VI. Emissió del vot
Article V-23. Vot per correu

Els electors poden votar per correu, en els termes que estableix la legislació en
aquesta matèria.
Article V-24. Vot anticipat

1. Els electors poden emetre anticipadament el vot des de sis dies laborables i fins a
tres dies laborables abans de la jornada electoral en els ajuntaments del municipi en què
estiguin censats o, si s’escau, en la seu del districte municipal corresponent.
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2. El procediment d’emissió del vot anticipat ha de garantir que es preserva en tot
cas el caràcter lliure, directe i secret en l’exercici del dret de vot.
3. El secretari de l’ajuntament i els altres funcionaris habilitats a aquest efecte han
d’assegurar i garantir que:
a) El sobre de votació i totes les paperetes electorals es posin a disposició de l’elector
en condicions que garanteixin la llibertat i el secret del vot.
b) Es comprovi fefaentment la identitat de l’elector i se’n comprovi la inscripció en
el cens electoral.
c) Es comuniqui l’exercici del vot als òrgans pertinents de l’Administració electoral.
d) Els vots emesos quedin sota llur custòdia, fins al moment del lliurament a la mesa
electoral corresponent.
4. L’elector ha de signar per duplicat la sol·licitud de vot anticipat en el moment de la
comprovació de la seva identitat i inscripció al cens, i el secretari de l’ajuntament o els
altres funcionaris habilitats han d’adjuntar a la dita sol·licitud una còpia del document
identificatiu emprat per l’elector amb l’acarament previ amb l’original.
5. El secretari de l’ajuntament o els altres funcionaris habilitats han d’incloure el sobre o els sobres de votació i la sol·licitud de vot anticipat en el sobre adreçat a la mesa
electoral corresponent.5. S’ha de determinar per reglament els municipis que poden habilitar les seus dels districtes per a l’exercici del vot anticipat i els horaris de votació,
adaptats en funció de la població censada.
6. Una vegada convocades les eleccions, s’ha de determinar per reglament la compensació que han de rebre els ajuntaments per la gestió del vot anticipat.
Article V-25. Meses electorals mòbils

1. Sens perjudici de la possibilitat d’emetre el vot per correu, la Sindicatura Electoral de Catalunya pot acordar la constitució de meses electorals mòbils per a fer efectiu
el dret de vot de persones internades en establiments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris.
2. El procediment per a fer efectiu el dret de vot de persones internades en establiments hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris és el següent:
a) Els responsables dels centres hospitalaris, geriàtrics o penitenciaris han de comunicar a la Sindicatura Electoral de Catalunya la relació de les persones ingressades que
desitgin emetre llur vot, junt amb les dades personals corresponents.
b) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de comprovar la inscripció d’aquestes
persones en el cens i fer arribar als centres corresponents un nombre suficient de paperetes i sobres.
c) Els serveis de la Sindicatura Electoral han de recollir el vot de les persones ingressades i l’han de remetre a les meses electorals corresponents seguint els mecanismes que ha d’establir la mateixa Sindicatura.
Article V-26. Accés al vot per a les persones amb discapacitat física

L’Administració electoral pot facilitar transport gratuït adaptat per a accedir als collegis electorals en els casos en què no s’arribi al nombre mínim de peticions per a poder
disposar d’una urna mòbil.
Article V-27. Votació electrònica

1. La Sindicatura Electoral, que té atribuïda, d’acord amb l’article II-3.1.c, la competència per a regular el funcionament del vot electrònic i de les altres formes de votació,
pot proposar al Govern, quan es donin suficients garanties del caràcter secret del vot i
de la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i transmissió de la informació, la
introducció de mecanismes de votació electrònica.
2. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de verificar que es garanteixin el
caràcter secret del vot i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat és preceptiu, i vinculant si té caràcter negatiu.
3. El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament de Catalunya, pot adoptar per
decret les corresponents determinacions amb relació a la votació electrònica.
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Capítol VII. Accessibilitat del vot
Article V-28. Drets en l’àmbit electoral de les persones amb discapacitat

1. Aquesta llei garanteix a les persones amb discapacitat el gaudi en condicions d’igualtat i no-discriminació dels drets de participació política que s’hi reconeixen.
2. El Govern ha d’adoptar les mesures necessàries perquè els procediments, les instal·lacions i els materials electorals siguin adequats, accessibles i fàcils d’entendre i utilitzar pels electors amb discapacitat. Amb aquesta finalitat, el Govern ha de promoure
l’ús de noves tecnologies i tecnologies de suport quan calgui.
3. Es garanteix expressament a les persones amb discapacitat:
a) L’accés als locals i meses electorals, que han d’ésser accessibles d’acord amb la
legislació vigent.
b) L’accés en condicions d’igualtat a la informació electoral de caràcter institucional.
Els llocs web de l’Administració que continguin informació electoral han de complir el
nivell mitjà de les normes d’accessibilitat web internacionalment reconegudes. La mateixa obligació recau sobre les pàgines web i els portals d’Internet dels partits polítics,
coalicions electorals i agrupacions d’electors que concorrin a les eleccions.
c) L’accessibilitat dels programes electorals, que s’han de poder facilitar, segons les
circumstàncies de l’elector, en Braille, lletra ampliada, lectura fàcil, llengua de signes o
en suport sonor o electrònic.
d) L’accessibilitat dels materials i elements de campanya, com ara anuncis, espots
televisius i publicitaris, i també dels actes de campanya. Amb aquesta finalitat, s’han
d’aplicar, segons el cas, recursos com informació en Braille, lectura fàcil o lletra ampliada, audiodescripció, subtitulació o traducció en llengua de signes.
e) L’accessibilitat dels procediments relatius al cens electoral i l’accessibilitat de la
documentació.
f) L’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en condicions d’igualtat amb la resta de
ciutadans, garantint-hi la llibertat, el secret i l’autonomia.
g) El dret d’accés en condicions d’igualtat als càrrecs de president o vocal de les meses electorals, posant a la seva disposició les adaptacions, els ajuts tècnics i de suport
necessaris, i garantint que a la mesa electoral hi hagi sempre membres sense discapacitat que puguin, si escau, complementar les funcions que les persones amb discapacitat
no puguin exercir.
4. S’han d’establir per reglament les condicions d’accessibilitat per a assegurar la
plena efectivitat dels drets i les garanties que estableix aquesta llei per a les persones
amb discapacitat.
5. S’ha de crear, dins del Consell de la Discapacitat de Catalunya, una Comissió
d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals, amb la participació de les entitats que lluiten per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, de la Sindicatura Electoral de Catalunya, i de representants del departament competent en matèria
de processos electorals, la finalitat de la qual és vetllar pel compliment de les garanties i
els drets que aquesta llei reconeix a les persones amb discapacitat.
6. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del Consell
de la Discapacitat de Catalunya ha d’elaborar i presentar al Govern i al Parlament de
Catalunya, després de cada procés electoral, un informe d’avaluació sobre el nivell
de compliment dels drets i les garanties que aquesta llei reconeix a les persones amb
discapacitat, en el qual, si s’escau, pot incloure recomanacions i propostes per a millorar-ne el compliment.
7. La Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals del Consell
de la Discapacitat de Catalunya ha d’informar els projectes de desenvolupament de la
normativa sobre aquesta matèria.
8. La composició i les funcions de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels
Processos Electorals del Consell de la Discapacitat de Catalunya s’han de determinar
per reglament.
Article V-29. Vot de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa

1. La Llei garanteix a les persones amb discapacitat visual i sordceguesa l’exercici
amb plena autonomia del vot secret.
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2. S’ha de garantir, de manera prioritària, que el sistema d’emissió de vot sigui
accessible per si mateix per a les persones amb discapacitat visual. Alternativament,
i només per als casos que això sigui impossible d’acord amb l’estat de la tècnica en
cada moment, s’ha de regular un sistema de preparació o elecció del vot que permeti
exercir el dret de sufragi amb plena igualtat, autonomia i amb garantia del secret
de vot.
3. Els informes de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de la Comissió d’Avaluació de l’Accessibilitat dels Processos Electorals que determinin si el sistema d’emissió
de vot escollit compleix o no totes les garanties són preceptius.
4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 3, els electors que no sàpiguen llegir o no
puguin escollir la papereta per raó de llur discapacitat poden ajudar-se, sempre que així
ho sol·licitin expressament, d’una persona de llur confiança o de llur elecció o tenir l’assistència del representant de l’Administració present en el col·legi electoral. L’aplicació
d’aquesta previsió és excepcional i sempre voluntària per a la persona amb discapacitat,
i en cap cas eximeix l’Administració de complir les obligacions de garantia del secret i
l’autonomia en l’exercici del vot de l’apartat 3.
5. Les disposicions d’aquest article són aplicables a totes les modalitats de votació
d’aquesta llei, a les eleccions al Parlament de Catalunya, a Aran, als mecanismes de
referèndum i consulta, als processos participatius i als altres processos electorals que
es convoquin en l’àmbit territorial de Catalunya i que es trobin en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei.
6. Els procediments de vot electrònic i els sistemes de preparació de vot que s’arribin a regular són d’aplicació general i han d’ésser accessibles i garantir a les persones
cegues o amb discapacitat visual i sordcegues el secret i la plena autonomia en la utilització.
7. El Govern ha de difondre, mitjançant campanyes institucionals als mitjans de comunicació social públics i privats, portals d’internet, xarxes socials i seus administratives, informació detallada dirigida als electors amb discapacitat visual i sordceguesa sobre l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei, especialment pel que fa a la utilització
del procediment de vot secret, i també amb relació als recursos posats a llur disposició
per a l’exercici dels drets i el gaudi de les garanties de l’article V-28.
8. Les entitats que lluiten pel dret de les persones amb discapacitat han de col·laborar amb el Govern en el compliment de l’apartat 7 i han d’assegurar la difusió interna de
la informació entre llurs membres.
Article V-30. Sistemes de preparació del vot per a persones amb discapacitat
visual i sordceguesa

1. El procediment de preparació del vot per a les persones amb discapacitat visual,
en el cas que el sistema de vot es faci mitjançant paperetes individuals per a cada candidatura i amb llistes tancades o bloquejades, és el següent:
a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a preparar el vot dins d’un sobre
on consti en Braille i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta i la data de
celebració de les eleccions. La documentació ha d’incloure els elements següents:
1r. Les paperetes en tinta de totes les candidatures, que s’han de disposar individualment dins de sobres amb el nom de la candidatura en Braille i en tinta.
2n. El sobre normalitzat de votació sense cap identificació en Braille.
3r. Un fullet explicatiu en Braille de la utilització del sistema de vot.
b) Per a preparar el vot, l’elector escull la papereta mitjançant la retolació en Braille
a l’exterior del sobre, n’extreu la papereta i la introdueix en el sobre normalitzat de votació.
2. El procediment de preparació del vot accessible, en el cas que hi hagi una papereta única per a totes les candidatures, sigui amb llista tancada o oberta, és el següent:
a) S’ha de facilitar als electors la documentació per a preparar el vot dins d’un sobre
en què consti en Braille i tinta el tipus de convocatòria electoral de què es tracta i la data
de celebració de les eleccions. La documentació ha d’incloure els elements següents:
1r. Una plantilla amb perforacions i Braille a la part superior, que permeti a l’elector
identificar cada candidatura o candidat, si s’escau. La plantilla s’ha de lliurar amb la papereta de votació normalitzada a l’interior, de manera que les caselles marcables de la
papereta coincideixin amb les perforacions de la plantilla.
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2n. Un sobre de votació normalitzat sense cap identificació en Braille.
3r. Un fullet explicatiu de l’ús del sistema de preparació del vot.
b) Per a preparar el vot, l’elector ha de marcar en la papereta l’opció escollida aprofitant les perforacions de la plantilla, extreure la papereta de la plantilla i introduir-la en
el sobre de votació normalitzat.
3. La Sindicatura Electoral de Catalunya, amb la col·laboració de la Comissió d’Avaluació de la Accessibilitat dels Processos Electorals, ha de validar almenys un exemplar
de cada un dels models i documents que s’han de fer servir, per a garantir que els textos
en Braille es corresponen amb els textos en tinta, i ha de vetllar pel correcte muntatge
de la documentació.
4. La documentació per a la preparació del vot accessible s’ha de lliurar a l’elector
amb un precinte o segellat que garanteixi que la documentació no ha pogut ésser manipulada per un tercer des del moment de la preparació fins que arriba a mans de l’elector.
5. La documentació per a la preparació del vot accessible es facilita amb la sol·licitud
prèvia de les persones amb discapacitat visual i sordceguesa.
6. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de crear un registre de sol·licitants del
procediment de vot accessible, depenent de l’Oficina del Cens Electoral, d’inscripció
voluntària, que permeti a l’Administració electoral de preparar i remetre d’ofici als electors inscrits la documentació electoral de vot accessible en tots els comicis electorals en
què sigui aplicable.
7. Els electors amb discapacitat visual i sordceguesa poden sol·licitar a l’oficina del
cens electoral, o bé al telèfon gratuït i als canals telemàtics que la Sindicatura Electoral
de Catalunya ha d’habilitar a l’efecte, la inscripció al registre de sol·licitants del procediment de vot accessible, en el termini comprès entre la convocatòria electoral i, com
a mínim, el moment de la proclamació de les candidatures, o en el termini més ampli
possible segons el tipus de procés electoral de què es tracti. En el procediment d’inscripció han d’indicar:
a) Les dades personals, que han d’incloure en tot cas el domicili.
b) L’acreditació que reuneixen els requisits per a sol·licitar el procediment de vot accessible.
c) El mitjà per a la recepció de la documentació, ja sigui al domicili o bé al col·legi
electoral el dia dels comicis.
8. La documentació ha d’estar disponible el dia de la votació al col·legi electoral que
li correspongui al sol·licitant, sota la custodia del president de la mesa, o bé ha d’haver
estat enviada al domicili del sol·licitant, segons el que aquest hagi escollit.
9. Cada col·legi electoral ha de tenir habilitat un espai concret, privat i accessible que
garanteixi la privacitat de l’elector i una còmoda manipulació de la documentació.
10. El Govern ha de dur a terme una campanya informativa un cop convocat el procés electoral i mentre estigui obert el període de sol·licituds, d’acord amb el que estableix l’article V-29.7.
Capítol VIII. Funcionament de les meses electorals
Article V-31. Constitució

1. El president, els vocals i els respectius suplents, si n’hi ha, s’han de reunir 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 cobreix amb el seu suplent.
2. La constitució de la mesa electoral requereix la presència del president i de dos
vocals. Si la mesa no es pot constituir per incompliment d’aquest requisit, se segueix el
procediment següent:
a) Els membres presents, els suplents o, si no hi són, l’autoritat governativa han
d’emetre i subscriure una declaració dels fets esdevinguts, que s’ha de trametre a la junta electoral de districte per correu certificat i s’ha de notificar alhora per telèfon o correu
electrònic.
b) La junta electoral de districte designa lliurement els membres de la mesa, nomenament que pot recaure en qualsevol elector inscrit en el cens de la secció. Alhora, en
dóna compte al Ministeri Fiscal, per a l’esclariment de responsabilitats.
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c) Si la mesa tampoc no es pot constituir per aquest procediment, se n’ha de donar
constància a la junta electoral de districte, que ha de convocar novament la votació dins
les quaranta-vuit hores següents.
Article V-32. Urnes

1. A cada mesa hi ha d’haver una urna per a cadascuna de les votacions que tinguin
lloc, i una cabina de votació que ha de permetre aïllar l’elector de la vista de les altres
persones presents, a l’interior de la qual hi ha d’haver un nombre suficient de paperetes
i sobres electorals, conformes al model establert, per als electors que desitgin fer-ne ús.
2. Si el dia de la votació manca algun d’aquests elements, el president de la mesa ho
ha de comunicar a la junta electoral de districte, que els ha de proveir.
Article V-33. Acta de constitució

1. Una vegada constituïda la mesa, se n’ha d’estendre acta, signada pel president, els
vocals i, si s’escau, els apoderats, i se n’ha de lliurar còpia als representants de la candidatura o als apoderats que ho sol·licitin.
2. L’acta ha d’incloure la relació nominal de les persones que integren la mesa i
dels apoderats que s’hagin acreditat, indicant la candidatura representada per cadascun
d’ells.
3. Si el president rebutja o retarda el lliurament de l’acta, els interessats poden presentar la corresponent protesta per escrit, en exemplar duplicat i signada. Una còpia s’ha
d’incloure en l’acta i l’altra ha d’ésser tramesa pel signant a la junta electoral competent
per a l’escrutini general.
Capítol IX. Votació
Article V-34. Inici

1. Una vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, la votació s’inicia a les nou del
matí, i continua sense interrupcions fins a les vuit del vespre. El president anuncia l’inici
de la votació amb les paraules «Comença la votació».
2. La votació només es pot suspendre per causa de força major, i sota la responsabilitat del president de la mesa, que ho ha d’acordar per mitjà d’un escrit raonat, del qual
s’ha de lliurar immediatament còpia a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ha
de comprovar les circumstàncies al·legades i exigir les responsabilitats que se’n puguin
derivar.
Article V-35. Interrupció

1. Si el president de la mesa aprecia durant la votació la manca d’algun dels elements
necessaris per a dur-la a terme, en pot ordenar la interrupció, i n’ha d’informar la junta
electoral de districte perquè li subministri els elements que manquin.
2. La votació es prorroga per tant de temps com hagi estat suspesa.
Article V-36. Cens

1. El dret a votar s’acredita amb la inscripció en els exemplars certificats de les llistes del cens o amb la corresponent certificació i, en tot cas, amb un document original
acreditatiu de la identitat de l’elector, com document d’identitat, passaport, permís de
conduir o targeta de residència que n’inclogui la fotografia, o altres documents admesos en dret. Aquests documents no cal que siguin vigents i no se n’accepten fotocòpies.
2. Els exemplars certificats de les llistes del cens inclouen només els ciutadans que
tinguin la majoria d’edat en la data de la votació.
3. Si la mesa, malgrat l’exhibició dels documents, té dubtes sobre la identitat d’un
elector, ha d’adoptar una resolució per majoria, i comunicar el fet als tribunals per a les
corresponents responsabilitats en cas que es produís usurpació.
4. La certificació censal, acreditativa de la inscripció d’un ciutadà en el cens electoral, es regeix pel que disposa la Junta Electoral Central.
Article V-37. Meses electorals mòbils

1. Les meses electorals mòbils es constitueixen en la seu de la junta electoral de districte que pertoqui i es regeixen per les normes relatives a la constitució i el funcionament de les meses electorals.
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2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de fer arribar a les meses electorals mòbils la relació de persones que han expressat la voluntat de votar per mitjà d’aquest mecanisme, i, alhora, ho ha de comunicar a les meses corresponents a aquests electors, a
l’efecte d’excloure’ls de la relació de votants d’aquestes meses.
3. Els establiments que acullen meses electorals mòbils han de cooperar, per mitjà
d’algun càrrec directiu de l’establiment, en l’adequada identificació de cada elector.
Article V-38. Identificació dels electors

1. El vot és secret.
2. Cada elector s’identifica davant del president de la mesa i, a continuació, els vocals i, si s’escau, els apoderats en verifiquen la inscripció en el cens i comproven la correspondència de les dades censals amb el document d’identificació.
3. L’elector dóna el sobre de votació tancat al president, que el diposita dins l’urna
pronunciant el nom de l’elector seguit de l’expressió «Ha votat».
4. Els vocals i els apoderats poden prendre nota del nom de l’elector o marcar-lo en
la llista d’electors de què disposin. L’elector té dret a comprovar la correcta transcripció
del seu nom.
Article V-39. Membres de les meses electorals

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, i
vetlla perquè l’entrada al local estigui sempre lliure i accessible. Amb aquesta finalitat,
pot requerir l’auxili necessari a les forces de seguretat.
2. Els membres de les meses electorals no poden ésser detinguts durant la jornada
de vot, excepte en cas de delicte flagrant.
3. Les meses electorals han de comptar en tot moment amb la presència de com a
mínim dos membres.
Article V-40. Persones amb dret a entrar als locals de les seccions electorals

1. Només tenen dret a entrar als locals de les seccions electorals:
a) Els electors.
b) Els representants i els membres de les candidatures.
c) Els apoderats.
d) Els notaris, per a donar fe d’actes relacionats amb la votació.
e) Els agents de les forces de seguretat que, si s’escau, el president hagi requerit.
f) Els membres de l’Administració electoral.
g) Els jutges d’instrucció i llurs delegats.
h) Les persones delegades per l’Administració per a rebre informació sobre els resultats de l’escrutini.
2. No s’admet la realització de propaganda electoral dins de les seccions ni en les
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.
3. El president pot autoritzar la presència de professionals dels mitjans de comunicació, que han de desenvolupar llurs activitats professionals amb la menor afectació possible al desenvolupament del procés de votació.
4. La presència de persones que facin estudis sobre la intenció de vot dels electors o
sobre el vot emès s’ha de comunicar al president de la mesa, que ha d’adoptar les disposicions necessàries perquè aquestes activitats no afectin el procés de votació, i en tot cas
han de tenir lloc fora del local de la secció electoral.
Article V-41. Notaris

1. Els notaris poden donar fe dels actes relacionats amb el procés electoral, sense necessitat d’autorització especial.
2. Durant la jornada electoral els notaris han d’estar a disposició dels partits, coalicions, federacions i agrupacions d’electors, en llur domicili o en el lloc on habitualment
duen a terme les activitats professionals.
Article V-42. Comunicació d’incidències

Tot incident produït durant la jornada electoral que hagi afectat l’ordre en el local de
la secció ha d’ésser indicat en l’acta de la sessió, i també el nom i cognoms de les persones implicades.
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Article V-43. Acabament de la votació

1. A les vuit del vespre el president anuncia que acaba la votació i ordena el tancament del local.
2. Si en el moment de l’anunci de l’acabament de la votació algun dels electors que
es troba dins del local encara no ha votat, el president autoritza que ho faci i, a continuació, ordena el tancament del local.
3. Un cop tancat el local, el president introdueix a l’urna els sobres amb les paperetes emeses per correu, les corresponents al vot anticipat i les trameses per les meses
electorals mòbils, si s’escau, verificant, en tot cas, la inscripció dels electors en les llistes del cens. En el cas que un mateix elector hagi votat per correu i també hagi emès un
vot anticipat, només és vàlid el vot anticipat.
4. Els membres de la mesa són els darrers a votar.
Capítol X. Escrutini
Article V-44. Inici

1. Una vegada acabada la votació, té lloc immediatament l’escrutini, que és públic, i
no es pot suspendre, encara que concorrin diverses eleccions.
2. El president ha d’ordenar l’expulsió de la secció de les persones que, de qualsevol
manera, pertorbin o dificultin l’escrutini dels vots emesos.
3. En cas de coincidència de diverses eleccions, s’escruten segons l’ordre que fixa la
legislació general.
Article V-45. Procediment

1. L’escrutini es duu a terme extraient d’un en un els sobres de l’urna, llegint en veu
alta el nom de la candidatura triada per l’elector i mostrant la papereta als vocals i als
apoderats.
2. Els representants i els membres de les candidatures, i també els notaris presents
en l’exercici de llurs funcions, poden expressar, si s’escau, els dubtes que puguin tenir sobre el contingut d’una determinada papereta; en tal cas, se’ls ha de permetre que
l’examinin.
3. En l’escrutini dels vots es comptaran, en primer lloc, els vots a les candidatures,
a partir dels quals es farà l’assignació del nombres d’escons segons la quota i el procediment establert a la Llei, i, a continuació, es comptaran les preferències per candidats i
candidates individuals.
Article V-46. Vot nul

1. Es considera vot nul:
a) El vot emès en una papereta o en un sobre diferents dels oficials.
b) El vot emès en una papereta sense sobre.
c) El vot que inclogui indicacions en més d’una de les candidatures.
d) El vot que inclogui modificacions, afegits o ratllades.
2. Si un sobre inclou més d’una papereta d’una mateixa candidatura, es computa
com un sol vot vàlid a aquesta.
Article V-47. Vot en blanc

Es considera vot en blanc:
a) El vot que no inclou cap papereta electoral.
b) El vot que no indica cap candidatura.
Article V-48. Resultats

1. Acabat el recompte, s’acara el total de sobres amb el de votants. El president demana si hi ha cap objecció; si n’hi ha, es resolen per majoria.
2. El president anuncia 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, el de vots obtinguts per cada candidatura i els vots preferents de cada
candidat o candidata.
3. Les paperetes corresponents als vots emesos s’han de destruir en presència dels
assistents, llevat de les paperetes a què s’hagi negat validesa o que hagin estat objecte de
reclamació, les quals s’han d’adjuntar a l’acta i s’han d’arxivar conjuntament, rubricades
pels membres de la mesa.
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Article V-49. Publicitat dels resultats

1. La mesa ha de fer públics els resultats de la votació de manera immediata, exhibint a l’exterior de la secció electoral les dades a què fa referència l’article V-48.
2. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als representants de les candidatures que ho
sol·licitin; si aquests no hi són, als apoderats o candidats corresponents. En tot cas, cada
candidatura només pot rebre una sola còpia de l’acta.
3. S’ha de lliurar una còpia de l’acta al representant de l’Administració, a l’efecte
de donar la informació provisional per a l’avançament de resultats per part del Govern.
Article V-50. Signatura de l’acta de la sessió

1. Una vegada fets públics els resultats, el president, els vocals i els apoderats presents a la mesa han de signar l’acta de la sessió, que ha d’expressar:
a) Totes les dades de l’acta d’escrutini, de manera detallada.
b) Una breu consignació de les reclamacions i protestes formulades i les corresponents resolucions adoptades per la mesa, amb els vots particulars, si s’escau.
c) Qualsevol incident dels enumerats en l’article V-42.
2. Tots els representants de les llistes, i també els apoderats tenen dret a rebre una
còpia de l’acta de la sessió, que se’ls ha d’expedir de manera immediata i gratuïta.
Article V-51. Documentació electoral

1. Una vegada signada l’acta de la sessió, la mesa ha de preparar la documentació
electoral, que s’ha de distribuir en tres sobres.
2. En el primer dels sobres de la documentació electoral hi ha d’haver l’expedient
electoral, integrat per:
a) L’original de l’acta de constitució de la mesa.
b) L’original de l’acta de la sessió.
c) Els documents a què faci referència l’acta de la sessió, 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.
3. El segon i el tercer sobres han de contenir còpies de les actes de constitució de la
mesa i de la sessió.
4. Una vegada completats els sobres i tancats, el president, els vocals i, si s’escau, els
apoderats els han de signar. Les signatures han de cobrir la part del sobre per on s’ha
d’obrir a fi d’evitar que pugui ésser manipulat.
Article V-52. Dipòsit de la documentació electoral als jutjats

1. El president i els vocals, i també els apoderats que ho desitgin, s’han de traslladar
al més aviat possible a la seu del jutjat de primera instància o de pau que correspongui a
la ubicació de la secció electoral, on han de dipositar els sobres primer i segon. Les forces de seguretat han de prestar la cooperació necessària per al desplaçament de la mesa
en condicions de rapidesa i seguretat.
2. Una vegada identificats els membres de la mesa, aquests han de lliurar els sobres
primer i segon al jutge, que n’ha d’expedir el rebut corresponent, en què hi ha de constar
el dia i hora de la recepció.
3. En un període màxim de dotze hores, el jutge s’ha de desplaçar personalment a la
seu de la junta electoral que hagi de dur a terme l’escrutini, on ha de lliurar els primers
sobres i rebre’n un rebut detallat. Amb aquesta finalitat, les juntes electorals han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar el desplaçament dels jutges.
4. Els segons sobres són arxivats al jutjat de primera instància o de pau corresponent, i resten a la disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a les operacions d’escrutini general i dels tribunals competents en els processos contenciosos electorals.
Article V-53. Lliurament de la documentació electoral al servei postal

1. El tercer sobre amb la documentació electoral s’ha de lliurar personalment al funcionari del servei postal habilitat a l’efecte que s’ha de personar a la mesa electoral per
a recollir-lo.
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2. Un vocal, com a mínim, ha de custodiar personalment el tercer sobre fins a la
compareixença del funcionari del servei postal, i amb aquesta finalitat ha de romandre
el temps necessari a la secció electoral corresponent.
3. El servei postal ha de fer arribar a la Sindicatura Electoral de Catalunya tots els
tercers sobres l’endemà d’haver-los rebut.
Article V-54. Reunió de la Sindicatura Electoral de Catalunya

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya duu a terme l’escrutini general al cap de
tres dies de la votació, en acte públic i únic.
2. Per a l’acte d’escrutini, la Sindicatura Electoral es reuneix a la seva seu, en presència dels representants de les candidatures, i estén acta de la reunió, que han de signar
els seus vocals i els representants de les candidatures.
Article V-55. Acte d’escrutini

1. L’acte d’escrutini s’inicia a les deu del matí. Si no hi són presents la meitat més un
dels membres de la Sindicatura Electoral, la reunió s’ajorna fins a les dotze del migdia,
moment en què la reunió té lloc, sigui quin sigui el nombre de concurrents.
2. La sessió s’inicia amb la lectura per part del secretari de la Sindicatura Electoral
de Catalunya de les disposicions legals relatives a l’acte. A continuació, el personal al
servei de la Sindicatura Electoral obre els sobres descrits en l’article V-51 sota la denominació de sobres primers.
3. Si manca el sobre corresponent, o si el contingut és incomplet, se supleix amb el
tercer sobre esmentat en l’article V-53. Si aquest tercer sobre tampoc no hi és, es poden
fer servir les còpies de les actes de la sessió que puguin aportar els representants o apoderats de les candidatures. Si les còpies aportades no concorden, no es tenen en compte.
4. Si en alguna mesa les còpies de les actes no concorden, o si el nombre de vots excedeix el nombre d’electors, segons les llistes del cens i les certificacions censals presentades, la Sindicatura Electoral no les té en compte, llevat que hi hagi un manifest error material, fàctic o aritmètic, que la Sindicatura Electoral ha de corregir.
5. El secretari de la Sindicatura Electoral ha de donar compte dels resums de la votació de cada mesa, que s’han de registrar en els equips de càlcul i processament de dades corresponents, equips que necessàriament han de deixar constància documental de
les anotacions fetes.
6. La Sindicatura Electoral pot acordar de dividir-se en seccions amb la finalitat de
dur a terme amb més eficàcia l’operació de còmput. En aquest cas, actuen com a secretaris de les diverses seccions el secretari de la Sindicatura i els vocals que es designin a
l’efecte, a proposta del president.
Article V-56. Anul·lació d’actes i vots

1. Durant l’escrutini, la Sindicatura Electoral no pot anular actes ni vots, i s’ha de limitar a comprovar sense discussió el recompte i la suma dels vots admesos a les meses
corresponents, segons consti en les actes o en les còpies de les actes, excepte en els casos d’errors fàctics, materials o aritmètics manifestos.
2. 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 V-57. Interrupció de l’acte d’escrutini

1. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre.
2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, transcorregudes dotze hores des de
l’inici de l’acte d’escrutini general, es pot acordar de suspendre l’acte fins a l’endemà.
3. La suspensió de l’acte d’escrutini no pot interrompre el còmput dels vots corresponents a una secció determinada.
4. L’acte d’escrutini ha de finir, com a màxim, el sisè dia posterior al dia de les eleccions.
Article V-58. Actes

1. Finit l’escrutini, la Sindicatura Electoral de Catalunya n’ha d’estendre acta dels resultats, que ha de contenir per a cada circumscripció els resultats següents:
a) Nombre d’electors.
b) Nombre de votants.
c) Nombre de vots nuls.
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d) Nombre de vots en blanc.
e) Nombre de vots a candidatures.
f) Nombre de vots de cada candidatura.
g) Llista dels candidats i candidates elegits per cada candidatura en l’ordre en què
els hagin estat adjudicats els escons, posant al capdamunt els candidats i candidates que
hagin estat elegits pels vots preferents, en ordre descendent pel nombre de vots obtinguts, i a continuació els que hagin estat elegits segons l’ordre en què apareguin a la llista. A continuació s’indicaran els candidats i candidates que hagin obtingut un nombre
de vots preferents superiors als 5% dels vots de la candidatura però que no hagin estat
elegits, en ordre descendent pel nombre de vots obtinguts.
2. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha d’estendre acta de la reunió i de les sessions corresponents de l’acte d’escrutini, fent-hi constar totes les incidències que hagin
pogut sorgir durant l’escrutini.
3. L’acta dels resultats i l’acta de la reunió s’han d’estendre per triplicat i han d’ésser
signades pel president, els vocals i el secretari de la Sindicatura Electoral, i també pels
representants i apoderats generals de les candidatures.
Article V-59. Reclamacions

1. Els representants i els apoderats de les candidatures disposen del termini d’un dia
per a formular reclamacions, que només es poden referir a incidències recollides en les
actes de sessió de les meses electorals o a l’acta de la sessió d’escrutini de la Sindicatura
Electoral de Catalunya.
2. La Sindicatura Electoral ha de resoldrà les reclamacions per escrit en el termini
d’un dia, i ho ha de comunicar immediatament als representants i als apoderats de les
candidatures.
3. La resolució a què fa referència l’apartat 2 pot ésser recorreguda davant la mateixa Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini d’un dia. L’endemà de la presentació del recurs, la Sindicatura ha de remetre l’expedient, juntament amb un informe, a
la Junta Electoral Central. Aquesta remissió ha d’ésser notificada immediatament als
representants de les candidatures concurrents perquè puguin comparèixer en el termini
d’un dia davant la Junta Electoral Central. Aquesta ha d’emetre la seva resolució, un cop
escoltades les parts en un termini no superior a dos dies, en el termini màxim d’un dia
més, i traslladar-la a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
Article V-60. Proclamació dels resultats

1. Un cop resoltes les eventuals reclamacions en els termes que estableix l’article
V-59, la Sindicatura Electoral de Catalunya, l’endemà del finiment de l’acte d’escrutini,
fa la proclamació dels electes.
2. A l’efecte de la proclamació dels electes, la xifra de vots vàlids equival al total
dels vots emesos a una candidatura més el total dels vots en blanc.
3. L’acta de proclamació ha de detallar de manera expressa:
a) 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.
b) Les reclamacions i protestes formulades davant la Sindicatura Electoral i els recursos davant la Junta Electoral Central, si s’escau, junt amb les resolucions corresponents en tots dos casos.
4. El president i el secretari de la Sindicatura Electoral han de signar l’acta de proclamació, de la qual s’han d’expedir tres exemplars.
5. La Sindicatura Electoral ha de conservar en el seu arxiu un dels tres exemplars de
l’acta de proclamació, i remetre el segon al Parlament de Catalunya i el tercer a la Junta
Electoral Central.
6. En el termini de trenta dies des de la celebració de les eleccions, els serveis del
Parlament de Catalunya han de fer les gestions necessàries per a la publicació dels resultats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.
7. La Sindicatura Electoral ha de lliurar còpies certificades de l’acta d’escrutini general als representants de les candidatures que ho sol·licitin i, igualment, expedir als
electes les credencials de llur proclamació. Còpies i credencials poden ésser trameses
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als interessats a través dels representants de les candidatures, si així ho acorda expressament la Sindicatura.
Article V-61. Presa de possessió del càrrec

En el moment de prendre possessió del càrrec, els electes han de jurar o prometre
acatament a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i acreditar que reuneixen els altres requisits establerts per la normativa vigent.
Article V-62. Recurs contra l’acord de proclamació d’electes

1. Els acords de proclamació d’electes de la Sindicatura Electoral de Catalunya poden ésser objecte de recurs contenciós electoral.
2. El procediment, els terminis i els efectes d’aquest procediment són els que estableix la Llei orgànica del règim electoral general.
Títol VI. De les despeses electorals
Capítol I. Comptabilitat
Article VI-1. Comptabilitat de les candidatures

1. Cada candidatura ha de tenir un compte bancari electoral únic o un compte bancari electoral per cada circumscripció electoral en què es presenti i, si s’escau, un compte electoral general.
2. No es poden abonar despeses electorals en metàl·lic, ni a càrrec d’altres comptes
bancaris diferents dels comptes establerts i declarats davant la Sindicatura Electoral de
Catalunya.
3. La comptabilitat de les candidatures ha d’incloure totes les despeses en propaganda electoral en tots els canals i mitjans de comunicació, inclosos els digitals, i també la
publicitat per telefonia mòbil o per altres mitjans telemàtics.
4. Les candidatures han de tancar la comptabilitat electoral en el termini de noranta
dies a comptar de la data de les eleccions.
Article VI-2. Administrador electoral

1. Cada candidatura ha de tenir un administrador electoral, responsable de tots els
ingressos i despeses i de la corresponent comptabilitat.
2. Els requisits per a poder ésser designat administrador electoral són ésser major
d’edat i gaudir de tots els drets civils i polítics.
3. Els representants de les candidatures poden acumular la condició d’administrador
electoral.
4. Els administradors electorals són designats pels òrgans corresponents en el termini comprès entre el cinquè dia i el desè dia posteriors a la convocatòria de les eleccions.
Article VI-3. Règim jurídic de la comptabilitat

La comptabilitat de les candidatures s’ha de regir, en tot cas, per les regles i els principis que fixen el Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques i la legislació reguladora del finançament dels partits polítics.
Article VI-4. Comptes bancaris

1. Tots els fons destinats a cobrir les despeses electorals, sigui quin sigui l’origen,
s’han d’ingressar en els comptes bancaris a què fa referència l’article VI-7, i totes les
despeses s’han de pagar amb càrrec a aquests comptes.
2. Si una candidatura presentada no s’arriba a proclamar o es retira abans de les
eleccions, els partits, federacions o coalicions corresponents han de restituir les imposicions fetes en els comptes de la candidatura i comunicar les operacions bancàries pertinents a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
3. Els administradors electorals i les persones que designin són els responsables de
les quantitats ingressades en els comptes bancaris i d’aplicar-les a les finalitats previstes
en el pressupost de campanya.
4. Una vegada acabada la campanya electoral, els saldos resultants dels corresponents comptes bancaris només es poden emprar per a cobrir, durant els noranta dies següents a la votació, despeses de campanya prèviament contretes, i també per a pagar la
recollida i l’eliminació de materials de campanya.
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Article VI-5. Aportacions

1. Les aportacions als comptes bancaris han d’atenir-se a les regles següents:
a) Han d’ésser sempre nominals. La persona que fa l’aportació ha d’acreditar en l’acte d’imposició el nom, domicili i número de document d’identitat o passaport, que ha
d’exhibir a l’empleat de l’entitat bancària. La identitat dels donants ha de constar en un
registre públic.
b) Tenen un import màxim comparable a l’establert per a les aportacions als partits.
c) No poden ésser fetes en nom o per compte d’empreses o administracions públiques ni en nom d’empreses privades amb contractes en vigor amb administracions públiques. S’exceptuen d’aquesta prohibició els partits polítics.
2. Les formacions polítiques no poden acceptar que terceres persones assumeixin,
ni directament ni indirectament, el cost efectiu de despeses electorals.
Article VI-6. Presentació de la comptabilitat general

1. Totes les candidatures polítiques que han concorregut a les eleccions han de presentar a la Sindicatura de Comptes una comptabilitat detallada i documentada de llurs
ingressos i despeses electorals en el termini de quatre mesos a comptar de la data de les
eleccions.
2. El Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques ha de detallar
la documentació comptable necessària per a complir el que estableix l’apartat 1.
Capítol II. Pressupost i despeses electorals
Article VI-7. Pressupost de campanya electoral

1. Entre els dies dotzè i setzè posteriors a la convocatòria de les eleccions, i fins a
cinc dies abans de l’inici de la campanya electoral, l’administrador electoral de cada
candidatura ha de presentar a la Sindicatura Electoral de Catalunya i a la Sindicatura de
Comptes un pressupost de campanya electoral, que ha d’incloure:
a) La designació dels comptes bancaris oberts per a la recaptació de fons.
b) Un pla de mitjans de comunicació.
2. La presentació del pressupost de campanya electoral és requisit necessari per a la
percepció de tota subvenció electoral.
3. El pressupost i els estats comptables que inclogui han d’atenir-se, en tot cas, a les
regles del Pla general de comptabilitat.
4. La Sindicatura Electoral pot reclamar un nou pressupost en el cas que aquest incompleixi els límits i les regles comptables.
5. La Sindicatura Electoral i els partits polítics, coalicions i federacions electorals i
agrupacions d’electors han de publicar en els portals web respectius la part comptable
dels pressupostos de campanya.
Article VI-8. Límit de despeses

1. Les despeses de campanya electoral dels partits polítics, coalicions i federacions
electorals i agrupacions d’electors tenen un límit màxim proporcional al nombre d’habitants de cada circumscripció.
2. La Sindicatura de Comptes ha de comunicar, en la forma que es determini, la xifra màxima individualitzada de despesa electoral corresponent a cadascuna de les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta comunicació
s’ha de fer immediatament després que sigui ferm l’acord de proclamació de candidatures.
3. La Sindicatura de Comptes ha de remetre la relació de xifres màximes de despesa
electoral a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
4. Les candidatures no poden ultrapassar el límit de despesa fixat per les disposicions de cada convocatòria.
5. Si el pressupost de campanya supera els límits a què fa referència l’apartat 1, la
Sindicatura Electoral de Catalunya n’ha d’ordenar la correcció al representant de la candidatura.
Article VI-9. Reclamacions per despeses electorals

Les reclamacions de quantitats corresponents a despeses electorals que no s’hagin
comunicat als administradors electorals en els cinquanta dies següents al dia de les
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eleccions es consideren nul·les, sens perjudici que, amb causa justificada, la Sindicatura
Electoral de Catalunya pugui autoritzar-ne excepcions.
Article VI-10. Desgravació per aportacions a campanyes electorals

Les aportacions fetes a campanyes electorals poden desgravar en l’impost sobre la
renda de les persones físiques, en els termes i els imports que estableix la legislació
fiscal.
Article VI-11. Liquidació de despeses

Les despeses electorals s’han de tancar noranta dies després de la data de les eleccions.
Capítol III. Subvencions electorals
Article VI-12. Subvencions

1. El Govern subvenciona, en els termes i amb els límits que estableix aquesta llei,
les despeses electorals en què hagin incorregut els partits polítics, les coalicions i federacions electorals i les agrupacions d’electors.
2. La subvenció corresponent a cada candidatura no pot ultrapassar en cap cas la
xifra de despeses electorals declarades, justificades per la Sindicatura de Comptes en
exercici de la seva funció fiscalitzadora.
Article VI-13. Conceptes subvencionables

1. El Govern ha de fixar per decret l’import per escó i l’import per vot o elector
d’una circumscripció electoral que corresponen a cada candidatura en concepte de subvenció electoral.
2. El Govern ha de fixar l’import que pertoqui de rebre a les candidatures que obtinguin representació parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura precedent en
compensació per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors
dels sobres i les paperetes electorals i de la propaganda electoral.
Article VI-14. Beneficiaris

1. Tenen dret a subvenció pública electoral els partits polítics, les coalicions i federacions electorals i les agrupacions d’electors que hagin obtingut representació parlamentària i els que, no havent-ne obtingut, hagin superat el 2% dels vots vàlids en el conjunt
de Catalunya o el llindar del 3% en una circumscripció.
2. L’import de les subvencions es determina a partir del nombre de vots obtinguts i
del nombre d’escons assignats.
Article VI-15. Bestretes i rescabalaments

1. El Govern concedeix bestretes a les candidatures que ho sol·licitin, a càrrec de la
subvenció postelectoral que els pugui correspondre.
2. Les bestretes no poden excedir el 50% de la subvenció obtinguda pel corresponent partit, federació o coalició en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya.
3. La sol·licitud de bestreta s’ha d’adreçar a la Sindicatura Electoral de Catalunya
entre els dies vintè i vint-i-dosè posteriors a la convocatòria electoral i l’Administració
electoral ha de posar les corresponents quantitats a disposició dels respectius administradors electorals a partir del trentè dia posterior a la convocatòria.
4. El Govern ha de rescabalar la part corresponent de les despeses de tramesa de
propaganda electoral assumida per les candidatures que obtinguin representació parlamentària sense haver-ne tingut en la legislatura precedent. A aquest efecte, el Govern ha
de fixar l’import del rescabalament en funció del cost de la tramesa conjunta.
Article VI-16. Presentació de la liquidació de despeses a la Sindicatura de
Comptes a efectes de les subvencions

1. Les candidatures que tinguin dret a obtenir subvenció han de presentar la corresponent liquidació a la Sindicatura de Comptes, que, en el termini de trenta dies a comptar de la presentació de la liquidació, pot demanar els informes i aclariments suplementaris que consideri necessaris.
2. La Sindicatura de Comptes ha d’emetre informe de les liquidacions rebudes i l’ha
de trametre a la Sindicatura Electoral de Catalunya, que, basant-se en aquest informe,
ha de proposar al Govern l’abonament de les quantitats que corresponguin.
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3. Es descompten de les quantitats a què fa referència l’apartat 2, si s’escau:
a) 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.
b) Les despeses derivades de la recollida de la publicitat electoral.
4. La Sindicatura Electoral pot retirar la subvenció als partits que no compleixin les
normes de retiment de comptes.
Article VI-17. Aprovació de la subvenció

1. La Sindicatura Electoral de Catalunya, en el termini de deu dies des de la recepció
de l’informe de la Sindicatura de Comptes, ha d’examinar l’ajustament entre les quantitats gastades i acreditades per cada candidatura i la previsió del pressupost de despesa.
2. La subvenció postelectoral correspon a la menor de les dues quantitats de l’apartat
1, de la qual es dedueixen l’import de la bestreta que la candidatura hagi eventualment
rebut i l’import dels costos de retirada de la seva propaganda electoral, acreditats pels
ajuntaments corresponents.
3. Als efectes de l’apartat 2, els ajuntaments han de comunicar a la Sindicatura Electoral, en els trenta dies següents a la jornada de la votació, el cost i la responsabilitat
editorial dels materials de campanya retirats pels serveis de neteja.
4. La Sindicatura Electoral de Catalunya ha de comunicar 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.
Disposicions addicionals
Primera. Còmput dels terminis

Els terminis a què fa referència aquesta llei són improrrogables. Llevat que s’indiqui
altrament, s’entén que els terminis indicats en dies es computen com a dies naturals i els
terminis indicats en mesos es computen de data a data.
Segona. Sistema electoral d’Aran

Es ratifica el sistema electoral per a les eleccions al Consell General d’Aran que estableixen els articles 26, 37 i 38 de la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, als efectes
del que disposa l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la dita llei.
Disposicions transitòries
Primera. Primera designació i primera renovació dels membres de la
Sindicatura Electoral de Catalunya

1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Parlament i el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya han de designar els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i proposar-ne el nomenament al president de la Generalitat.
2. En la reunió constitutiva de la Sindicatura Electoral de Catalunya s’han de fer dos
sorteigs, un entre els membres designats pel Parlament i un altre entre els membres designats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per a establir quins finiran llur
mandat en escaure’s la primera renovació, que tindrà lloc un cop transcorreguts quatre
anys des de la constitució inicial de la Sindicatura.
Segona. Penedès

Si el Parlament de Catalunya acorda crear per llei la Vegueria del Penedès, d’acord
amb el procediment que preveuen els article 4, 5 i 6 de la Llei 30/2010, aquesta esdevindrà una vuitena demarcació veguerial.
Als efectes del que disposa l’article III.5 la candidatura d’aquesta nova demarcació
veguerial haurà d’incloure un mínim de 20 i un màxim de 40 candidats i candidates,
més els suplents.
Als efectes del que disposa l’article III-7 els vots preferencials en aquesta nova demarcació veguerial seran entre un i vuit.
Tercera. Lluçanès

Si el Parlament de Catalunya acorda crear per llei la comarca del Lluçanès, aquesta
quedarà incorporada a la demarcació veguerial de la Catalunya Central.
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Disposició derogatòria

Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 11 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del
Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat.
Disposicions finals
Primera. Afectacions pressupostaries

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec
als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en vigor de la
llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a
l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Segona. Desplegament

Sens perjudici del que estableix l’article II-3, s’autoritza el Govern perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.
Tercera. Procediment administratiu

En tot allò que aquesta llei no regula de manera expressa en matèria de procediment
és aplicable la legislació sobre procediment administratiu.
Quarta. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Josep Lluís Franco Rabell, president, GP CSP

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00024/11
INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONJUNT DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de maig de 2016, a sol·licitud
dels grups proposants, que són tots els grups parlamentaris i sense que calgui en aquest
cas consultar la Junta de Portaveus, d’acord amb els antecedents i de conformitat amb
l’article 126.1 del Reglament del Parlament, ha acordat que la iniciativa parlamentària
sobre aquesta matèria sigui exercida pel conjunt de tots els grups parlamentaris. Amb
aquesta finalitat i per tal d’elaborar el text de la Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès (tram. 202-00024/11), s’ha de nomenar una ponència conjunta a la
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
N. de la r: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres
202-00025/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 25612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Granados Galiano,
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del
Fascicle segon
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