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MILLORAR LA REPRESENTACIÓ I LA PROPORCIONALITAT:
PSC:
P1. Proposar una nova llei electoral basada en un sistema proporcional personalitzat amb les
característiques següents:
● La creació de 7 demarcacions electorals i 57 districtes uninominals assignats a les
demarcacions, més un districte uninominal per als residents a l’exterior.
● Un sistema electoral mixt amb dos vots: un vot per elegir la força política en la qual es vol
dipositar la confiança i un segon vot per elegir directament el diputat o la diputada de cadascun
dels 58 districtes uninominals.
● Un sistema de recompte nacional per garantir que els vots tinguin el mateix valor a tot el
territori.
● Les candidatures seran paritàries amb un sistema cremallera que alterni ambdós sexes.
● Possibilitar de forma efectiva l’exercici del vot a les persones amb qualsevol tipus de
discapacitat.

PP:
Impulsaremos una ley electoral que compagine la proporcionalidad y la representación
territorial. (Punt 88 del programa).

Junts:
• Promourem l’aprovació d’una llei electoral catalana, consensuada amb els partits polítics, que
representi i garanteixi la pluralitat del conjunt del territori, tot reforçant la participació
democràtica.

ECPodem:
Elaborar una Llei electoral catalana que garanteixi, entre d’altres qüestions: la igualtat del valor
dels vots arreu del territori, així com la representació d’aquesta diversitat territorial al
Parlament; la vegueria com a circumscripció electoral; la paritat en cremallera, és a dir, dones i
homes ocuparan llocs alterns a les llistes electorals.

ERC:
Reivindicar la sobirania sobre les institucions electorals perquè la governança i la representació
siguin coherents amb l’ordenació territorial, en base a les vegueries i comarques, i responguin a
les seves necessitats de representació directa.

C’s:
Aprovarem una nova Llei Electoral que garanteixi una justa representació dels vots de tots els
catalans en el Parlament. Catalunya és l’única comunitat que no disposa d’una Llei Electoral
pròpia. Els partits nacionalistes no han fet res per solucionar-ho, atès que el sistema actual els
beneficia amb una sobrerepresentació al Parlament que els atorga un nombre d’escons que no
representa una majoria de catalans al carrer.

Desbloquejarem les llistes electorals per tal que els ciutadans puguin escollir directament els
seus representants al Parlament. Estudiarem els mecanismes necessaris perquè els electors
puguin expressar les seves preferències sobre els candidats de la llista electoral per la que votin,
de manera que els preferits de cada candidatura puguin escalar posicions a la seva llista
electoral.

VOT ESTRANGER:
C’s:
Exigirem eliminar el vot pregat dels ciutadans residents a l'estranger. L’actual sistema, que va
ser aprovat pel PP, PSOE, CiU i PNV, fa gairebé impossible que els residents a l’estranger puguin
votar. Com a resultat, la participació va passar del 30% al 2008 a només el 4% en les últimes
eleccions.

CUP:
Els catalans residents a l’exterior han de gaudir de la plenitud de drets democràtics i socials. La
República Catalana ha de tenir una llei electoral pròpia que permeti un exercici del dret de vot
des de l’exterior sense les restriccions que la vigent llei de règim electoral imposa a aquest
exercici. La futura llei electoral pròpia també hauria de garantir el dret de vot dels catalans
residents a les comunitats autònomes de l’estat espanyol que així ho desitgin. Cal avançar
perquè la futura llei electoral catalana inclogui la creació d’una circumscripció electoral
específica per als catalans de l’exterior.

VOT ELECTRÒNIC:
Junts:
Junts parla de la necessitat d’implantar una llei electoral amb normativa pròpia que s’adapti a la
realitat actual, garantint el vot electrònic, com a eina per a garantir el vot en situacions
excepcionals com la COVID-19, i també per acabar amb les recurrents dificultats per exercir el
vot dels ciutadans catalans a l’estranger.

PDCat:
Catalunya encara no ha aprovat una llei electoral pròpia. D’altra banda, en l’era de la
digitalització, de les telecomunicacions i el teletreball, en un moment en que la quasi totalitat
de les transaccions financeres es fan telemàticament amb un elevat nivell de seguretat, encara
no s’ha implantat la possibilitat d’exercir el vot electrònic al nostre país, el qual, en aquests
moments d’elevada transmissió de contagis de COVID, constituiria la mesura més segura i
potent per garantir la participació en les properes eleccions al Parlament i per evitar una nova
onada de contagis, situació no compatible amb una democràcia plena.
• En el nou règim electoral, implantarem el vot electrònic, amb totes les garanties tecnològiques
de seguretat i de confidencialitat del vot ja existents.

ECPodem:
-

Estudi de totes les possibilitats de les noves tecnologies i aplicació per al
desenvolupament de noves formes de democràcia representativa i aplicació del vot
electrònic directe.

ERC:
-

Promoure l’aprovació d’una llei electoral catalana i la implementació del vot electrònic.

MODERNITZACIÓ DELS PROCESOS ELECTORALS:
ERC:
Repensar i actualitzar els procediments electorals per fer-los més flexibles, més eficaços, més
eficients; digitalitzar tant la gestió com l’execució del dret a votar. Eleccions al Parlament de
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NOVES EINES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
ERC:
Convertir els processos electorals en eines de participació ciutadana, promovent la deliberació i
la concurrència en processos electorals múltiples, així com en consultes de tot tipus.

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL PRÒPIA:
Junts:
Proposa la creació de la Sindicatura electoral de Catalunya.
Promourem una llei electoral per a Catalunya per tal de disposar d’una normativa pròpia
adaptada a la realitat actual i a les singularitats del país, que garanteixi el dret de tots els electors
a exercir el vot en situacions excepcionals com la COVID-19, resolgui les recurrents dificultats
per exercir el vot dels ciutadans catalans a l’estranger, garanteixi el vot electrònic, millori les
deficiències del vot per correu i contempli una administració electoral pròpia: la Sindicatura
electoral de Catalunya.

ECPodem:
-

Creació d’una sindicatura electoral a Catalunya

MESURES LIMITATIVES SUFRAGI DIRECTE:
C’s:
Prohibirem que les persones fugides de la justícia puguin formar part de les llistes electorals. Les
persones que siguin declarades en rebel·lia processal per no presentar-se als òrgans judicials
quan siguin requerides seran inelegibles i no podran figurar en les llistes electorals que concorrin
a les eleccions. Serà requisit indispensable tenir residència efectiva al territori català per poder
ser escollit i mantenir l’acta com a diputat del Parlament.
Establirem l’acatament de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia com a requisit ineludible en
la presa de possessió dels diputats del Parlament. Els qui no compleixin aquesta condició o no
respectin la fórmula de promesa o jurament no podran adquirir la condició plena de diputats.

ALTRES MESURES:
C’s:
Garantirem que totes les persones amb discapacitat puguin exercir sense traves el seu dret a
vot. Tota la informació oficial sobre el procés i les candidatures electorals en qualsevol mitjà o
suport haurà de ser accessible per a les persones amb discapacitat sensorial i cognitiva. Les
candidatures polítiques hauran de presentar un resum de les seves propostes en Lectura Fàcil.
Disposarem de paperetes electorals en Braille per a les persones amb discapacitat visual.
Evitarem que existeixin barreres de cap tipus a cap col·legi electoral.
Regularem la celebració obligatòria de debats electorals. Els ciutadans tenen dret a poder
conèixer i contrastar les propostes de cada una de les formacions polítiques amb representació
al Parlament que concorrin a les eleccions.
Reduirem el límit de despesa de les campanyes electorals. Els sobres, les paperetes i la
propaganda electoral de tots els partits es faran arribar als electors en una única tramesa
conjunta i centralitzada, estalviant així una gran quantitat de diner públic als ciutadans de
Catalunya.
Restringirem les donacions que puguin percebre les fundacions dels partits polítics per part de
les empreses. Prohibirem les donacions a les fundacions vinculades a partits polítics que
provinguin d’empreses que realitzin activitats sotmeses a llicència, participin de sectors regulats,
siguin perceptores de subvencions públiques o contractistes del sector públic.

CONCLUSIONS:
Feta l’anàlisi de les propostes electorals referents a la possible implementació d’una Llei
Electoral Catalana, podem observar que l’element central és la millora de la representativitat i
proporcionalitat del sistema electoral actual. Els partits defensen que amb la implementació
d’aquesta nova llei, s’hauria de garantir una millor distribució dels diputats, en funció dels vots,
canviant les circumscripcions electorals, i proposant noves fórmules d’elecció. Aquesta
proposta, tradicionalment defensada per varis sectors de la política catalana, ve acompanyada
d’altres, que segurament han crescut degut a la situació d’excepcionalitat actual.
La petició de formalitzar el vot digital, ha passat de ser un element modernitzador, a una qüestió
de necessitat. Degut a les dificultats que està plantejant la celebració dels comicis de les presents
eleccions, els partits han posat de manifest la necessitat d’adaptar l’acció del sufragi passiu a les
noves oportunitats tecnològiques actuals, defensant el vot electrònic com un element necessari
per apropar el vot a la nova societat.
Relacionat també amb aquest element modernitzador, s’ha explicat per part de diverses
formacions polítiques la necessitat de garantir el vot estranger, doncs les dificultats actuals, però
també històriques, han fet que la participació fora de l’Estat espanyol, sigui anecdòtica.
Precisament relacionat amb la solució d’aquest problema, els partits defensen el vot electrònic
com un valor afegit en aquest sentit.
Tret d’aquestes tres propostes majoritàries, cal destacar la implementació d’una administració
electoral pròpia, així com la modernització de les formes de participació ciutadana, o la
modernització dels processos electorals.

