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Recomanacions per millorar el vot 
exterior el 14F 2021 sense modificar 
la LOREG 
 
 
De cara a les properes eleccions, presumiblement, del 14F2021, ens 
agradaria presentar algunes propostes de millora adreçades a la 
Generalitat per fer esment d’algunes idees que, sense haver de 
modificar la LOREG, podrien facilitar el vot dels catalans a l’exterior. 
 
La més efectiva seria eliminar el Voto Rogado, però per fer-ho caldria 
modificar la llei, cosa que ara per ara resulta impossible. Així que fem 
arribar als mecanismes oportuns de la Generalitat algunes propostes 
que (entenem) es podrien dur a terme sense modificar la llei: 
 
 
1.- Poder-se descarregar els CERTIFICATS per votar per internet, 
amb certificat digital, un cop s’ha aprovat la sol.licitut del voto rogado. 
 
Això, afegit a la possibilitat de descarregar les paperetes per Internet, 
faria que poguessim votar SETMANES abans del que ho fem 
actualment 
 
Tal i com s’ha acordat a l’acord sobre descarregar les paperetes per al 
vot interior 
 
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2020&i
dacuerdoinstruccion=74055&idsesion=982&template=Doctrina/JEC_Detalle 
Núm. Acuerdo: 190/2020 
Núm. Expediente: 261/395 
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2.- Establir un procediment a la web del INE per fer seguiment del 
vot propi per saber si entra a l’escrutini final a Catalunya. 
  
Amb la incertesa absoluta de si el nostre vot ha arribat al recompte a 
Catalunya, es podria perfectament incloure a la web del INE un 
formulari per a  consultar si el nostre vot ha entrat a l’escrutini, igual 
que es fa per saber si la nostra sol.licitut de vot ha estat acceptada 
(enviant dni+data naixement).  
 
En fer el recompte del vot exterior, els funcionaris escanejen el codi de 
barres del CERTIFICAT DE VOT, per tant es pot saber PERFECTAMENT 
si una persona ha votat. Només caldria publicar una web on es pugui 
consultar fent servir Certificat Digital o DNI+Data Naixement. 
 
Actualment hom pot sol.licitar-ho PERSONALMENT per email a les 
juntes electorals i creuar el dits. Hem verificat que només contesten els 
primers dies. Caldria que fot un procediment obert i estàndard. 
 
 
3.- Ampliar el període de vot presencial als consolats fins al dia de la 
votació a Catalunya sempre a partir d’ara. 
 
 
4.- Millorar les instruccions del vot per correu.  
Les instruccions per votar son confoses i els papers i sobres son tots 
similars. Seria molt positiu afegir-hi gràfics o dibuixos, diferenciar els 
sobres amb lletres, números o colors, publicar videos o material gràfic 
en una web publica per minimitzar els errors burocràtics que poden 
arribar a 1000 vots a Barcelona. 
 
 
 
5.- Publicar al INE tots els totals de totes les etapes de la gestió del 
vot (no només els resultats de l’escrutini final); total de vots rebuts als 
consolats, total de vots rebuts a cadascuna de les juntes electorals, 
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total de vots descartats, totals de vots escrutats. 
 
Això és INDISPENSABLE per determinar si es perden vots pel camí 
(cosa que ja ha passat, com ha quedat clar) 
 
 
6.- OBLIGAR els consolats a publicar els resultats del vot al seu 
consolat. Actualment NO és obligatori i cadascú ho pública com vol, en 
el format que vol (text, imatge..), agrupat per comunitat autònoma o 
no.  
 
Cal que sigui OBLIGATORI que ho publiquin TOTS els consolats a la 
seva web, agrupats per província i separats per tongades. 
 
 
7.- Ampliar el termini de recompte del vot exterior al 5è dia després 
de les eleccions per poder donar temps al vot ampliat al cap de 
setmana per arribar a les JE Provincials i entrar al recompte. 
 
 
8.- Publicar els resultats de l'escrutini a CAT el mateix dia. 
 
Hem hagut d’esperar SETMANES per saber els resultats definitius del 
vot exterior, quan no hi ha hagut representants dels partits presents. 
 
Es a dir, si no hi ha escons que ballin i que podrien dependre del vot 
exterior, els partits NO envien representants als recomptes i sense 
representants no podem obtenir el resultat final del recompte fins 
SETMANES després. Això es intolerable.  
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