Benvolgut Sr.
Com bé sabreu, fa 40 anys que el Parlament de Catalunya té pendent de legislar una Llei
Electoral pròpia de Catalunya. Aquest fet té com a principal conseqüència que, en mancança de
llei pròpia, s’apliqui la llei de rang superior, en aquest cas la llei 5/1985, coneguda com a LOREG.
Des de la reforma de la LOREG de 28 de gener de 2011 per la Llei orgànica 2/2011, s’aplica a
les eleccions autonòmiques de Catalunya el requeriment de l’article 169.3 on s’especifica:
“Para presentar candidaturas,(...) los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido
representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma,
al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan
su elección”

Una mesura legislada originalment amb la intenció d’aplicar-se a les cambres de representació
Estatal, però que, per la manca de Llei Electoral pròpia de Catalunya, i per aplicació de la
Disposició Transitòria 4a de l’Estatut d’autonomia de 1979 (en vigor degut a la Disposició
Transitòria 2a. de l’Estatut de 2006) en el seu apartat 5è diu:
“En tot allò que no sigui previst en la present Disposició, seran d'aplicació les normes vigents per a les
eleccions legislatives al Congrés dels Diputats de les Corts Generals”.

ens trobem que s’aplica també a les eleccions autonòmiques catalanes una mesura ni de lluny
imaginada en les respectives ordenacions estatutàries de 1979 i 2006. Això les en les úniques
eleccions autonòmiques de tot l’Estat on és d’aplicació, resultant un clar greuge comparatiu en
el dret a representació política de l’electorat de Catalunya respecte als de la resta de Comunitats
Autònomes de l’Estat en els seus comicis corresponents.
En les properes eleccions que són previstes convocar el proper 22 de desembre per a
concórrer el 14 de febrer, ens trobarem, un cop més amb l’obligació de complir un requisit que
no estava pensat per a aquestes eleccions, però amb un agreujant que, com en molts altres
aspectes de les nostres vides, ve determinat per la situació creada degut a la pandèmia de Covid19 i l’Estat d’Alarma subjacent.
Després d’estudiar el document “Eleccions i Covid-19”, publicat pel Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència el 23/10/2020, amb la intenció de regular
l’excepcionalitat d’aquestes properes eleccions, observem que no només no es fa cap al·lusió ni
previsió per a garantir el dret a participació política dels partits extraparlamentaris, sinó que
s’exposa com a possibles mesures a prohibir en el període de electoral, el següent:

“A títol temptatiu enumerem la limitació d’aforament de locals electorals, les mesures de protecció
sanitària als mítings, la prohibició de tocar persones, la prohibició d’entregar propaganda electoral, la
preferència per espais oberts i/o ben ventilats, etc.”
(Apt.6-Línies d’actuació: protegir la legitimitat del procés electoral)

Aquestes mesures, inspirades en decrets similars emesos durant les passades eleccions
gallegues i basques (comunitats on gràcies a tenir llei electoral pròpia no s’aplica l’exigència
d’avals per a proclamar candidatures) entren en flagrant contradicció amb les instruccions de
la Junta Electoral Central relativa al procediment d’acreditació de firmes de recolzament a
candidatures, que en el seu acord 526/2011, i numero d’expedient 283/564 de 15/09/2011,
resol en el seu apartat 5è:
“1. Las firmas deberán incluirse en los modelos de impresos elaborados a tal efecto que figuran en el Real
Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, y en su
normativa de desarrollo.”

Tenint en compte que a la declaració d’Estat d’alarma publicat al BOE de 25 d’octubre (Real
Decreto 926/2020) s’especifica que:
“Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados en los que no se
guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva un alto riesgo de transmisión del
virus.”,

en el proper procés electoral que s’iniciarà el dia 22 de desembre ens veurem obligats a complir
un tràmit que requereix inexcusablement el contacte social i la comunicació propers, juntament
amb la transmissió d’objectes (bolígrafs, formularis oficials) en uns moments en que el risc de
contagi serà susceptible d’augmentar degut a les relacions interpersonals pròpies de las dates
Nadalenques, tot i les crides de l’Administració a limitar al màxim les relacions socials o la
limitació d’activitats econòmiques que requereixen el mes mínim contacte sota l’argument del
perill de contagi.
Degut a la manca de responsabilitat política dels nostres representants al Parlament que en
40 anys d’exercici encara no han estat capaços de legislar una llei electoral catalana que equipari
en drets i obligacions a la ciutadania de Catalunya respecte als de la resta de l’estat pel que a les
eleccions autonòmiques es refereix, les condicions exigides per a la participació política dels
catalans i catalanes posaran en un risc innecessari tan als sol·licitants dels avals, com als
potencials avaladors, com als funcionaris receptors de tot aquest tràmit.

Pels motius esposats sol·licitem:
-

Que s’urgeixi al membres del Parlament de Catalunya a complir amb la seva obligació i
legislar una llei electoral catalana en el mes breu termini possible.

-

Que aquesta llei no incorpori l’equivalent a l’article 169.3 de la LOREG, pel que fa als
requisits d’avals per a partits extraparlamentaris.

-

Que es tinguin en compte les mesures de difusió unificada de propaganda electoral per
a disminuir les despeses electorals dels partits.

-

Que s’anul·li l’anomenat “Vot Pregat” per a votants residents a l’estranger, establint un
sistema de votació que faciliti la participació d’electors fora del país.

Donada la dificultat d’aprovar la llei en termini anterior a la convocatòria electoral, també
proposem:
-

Que es sol·liciti al Govern de l’Estat la presentació d’una proposta de reforma de l’article
169.3 de la LOREG, relatiu al requeriment d’avals per a concórrer a eleccions, davant del
Congrés de diputats, donat el fort canvi social que ha produït la pandèmia de COVID-19
i que ha modificat els comportaments de la població pel que fa a la tolerància a
l’apropament entre persones de diferents grups de convivència, i que ha convertit
aquesta exigència una dificultat desmesurada.

-

Que aquesta proposta es presenti per la via d’urgència, donat que no es possible legislar
mitjançant decret llei sobre la legislació electoral vigent (art. 86 CE) i la alta possibilitat
d’aplaçament de la convocatòria electoral degut a la situació pandèmica i la variabilitat
dels índex de contagi .

Sense més els agraïm l’atenció i ens posem a la seva disposició esperant un resposta en el
termini de temps mes breu possible.
Atentament,

ASSAMBLEA D’ESCONS EN BLANC DE CATALUNYA

