
 

 

                                                    

                                                

 

 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE CONSULTES POPULARS PER VIA NO DE 

REFERÈNDUM 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’Estatut de Catalunya, aprovat en referèndum el 18 de juny de l’any 2006, 
atorga en el seu article 122 a la Generalitat de Catalunya la competència per 
convocar qualsevol tipus de Consultes Populars. En l’accepció àmplia 
d’aquesta competència per convocar Consultes populars, el Parlament de 
Catalunya va entendre que s’incloïa també la competència per convocar 
referèndums, atès que els referèndums són una espècie del gènere Consultes 
Populars. Arran d’aquesta interpretació el Parlament de Catalunya va aprovar 
la Llei de Consultes Populars per via de Referèndum, que permet la 
convocatòria de referèndums també per la via de la iniciativa popular. 
El 28 de juny de 2010, però, aquesta competència per convocar Referèndums  
va quedar suprimida de l’Estatut, arran de la publicació de la sentència del 
Tribunal Constitucional espanyol sobre l’Estatut, on s’especifica clarament que 
no es comprèn el referèndum en la competència sobre consultes populars 
recollida en l’article 122 de l’EAC. El govern espanyol ha pres l’acord de 
presentar recurs d’inconstitucionalitat contra la susdita llei, i l’aplicació 
d’aquesta sentència i la futura a què doni lloc el recurs del govern espanyol no 
permetria a la Generalitat convocar referèndums- 
Ara bé, la mateixa sentència del TC sobre l’Estatut ha deixat incòlume la 
competència de la Generalitat de Catalunya sobre totes les altres formes de 
Consultes Populars que no siguin referendàries. La definició que fa el TC sobre 
els referèndums i la seva diferenciació de les consultes populars no 
referendàries ve recollida en les seves sentències 103/2008 d’onze de 
setembre i contra l’Estatut d’Autonomia de 28 de juny de 2010-  
En aquest sentit, les Consultes Populars que es puguin convocar a l’empara de 
la present Llei no són referendàries en la mesura que volen copsar l’opinió del 
col·lectiu de persones majors de 16 anys empadronades a qualsevol dels 
municipis de Catalunya, sigui quina sigui  la seva nacionalitat. Un col·lectiu de 
persones que, com és notori, no coincideix en cap cas amb el cos electoral i 
que, per tant, categoritza les Consultes Populars que regulen la present Llei 
com a no referendàries, dins de l’àmbit de les competències, que tant l’articulat 
de l’Estatut com la interpretació que en fa la sentència del TC atribueixen a la 
Generalitat de Catalunya. 
Un precedent recent de convocatòria d’una Consulta Popular no referendària, 
ha estat la que entre els dies 10 i 16 de maig de 2010 va organitzar i convocar 
l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona sobre el projecte de modificació de 
l’Avinguda Diagonal d’aquesta ciutat. El caràcter no referendari d’aquesta 
consulta venia donat precisament perquè el col·lectiu del que es volia copsar 
l’opinió eren les persones empadronades a la ciutat majors de 16 anys, un  



 

 

                                                    

                                                

 
 
col·lectiu no coincident amb el cos electoral, i mitjançant un procediment no 
electoral, no basat en el cens, no gestionat per l’Administració electoral i no 
assegurat amb garanties jurisdiccionals específiques, tal i com estableix la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional per considerar com a no referendària 
una Consulta Popular, quan consisteixi en copsar l’opinió de qualsevol col.lectiu 
sobre qualsevol assumpte d’interès públic mitjançant qualsevol procediment, 
distints dels que qualifiquen una consulta popular com a referèndum. 
Atès que la competència de la Generalitat de Catalunya per convocar 
Consultes Populars ha estat ratificada per la sentència sobre l’Estatut del 
Tribunal Constitucional espanyol, i atès que és de gran importància per als 
poders públics conèixer l’opinió de la ciutadania en relació a les qüestions 
d’especial transcendència, és necessari desenvolupar el que queda d’Estatut 
regulant les consultes populars per via no de referèndum. 
 
 
PROPOSICIÓ DE LLEI 
 
Article 1. Objecte. 

 
L’objecte d’aquesta llei és el règim jurídic, el procediment, l’acompliment, la 
regulació i la convocatòria per la Generalitat de consultes populars no 
referendàries per copsar l’opinió d’un col.lectiu de persones sobre qualsevol 
assumpte d’interès públic, d’acord amb el que estableix l’article 122 de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Article 2. Pregunta. 

 
El Decret de convocatòria contindrà la pregunta, clara, succinta i inequívoca. 
Les persones consultades hauran d’escollir entre el sí, el no i el blanc. 
 
Article 3. Col.lectiu de persones consultades. 
Podran participar en la consulta popular totes les persones de 16 o més anys el 
dia de la consulta que estiguin empadronades amb l’antelació suficient a algún 
municipi de Catalunya i que comptin amb Document Nacional d’Identitat (D.N.I.) 
o amb Número d’Identificació d’Estranger (N.I.E.). 
 
Article 4. Convocatòria. 
 
La consulta popular per via no de referéndum es convocarà per Decret del 
Govern de la Generalitat, que haurà de convocar-la no més tard de dos mesos 
després de ser instat: 

a) Pel Govern de la Generalitat. 
b) Pel Parlament de Catalunya. 



 

 

                                                    

                                                

 
 
 

c) Pel 5% dels municipis de Catalunya, que tinguin almenys el 5% de la 
població empadronada de Catalunya amb D.N.I. o N.I.E. 

d) Per iniciativa popular d’almenys 50.000 persones de 16 o més anys 
empadronades a Catalunya, amb D.N.I. o N.I.E. 

e)  
Qui insti la convocatòria de la consulta determinarà la pregunta, clara, succinta i 
inequívoca, que s’inclourà al Decret de convocatòria. 
 
Article 5. Desenvolupament i realització de les consultes populars per via 
no de referéndum. 
 

Les consultes regulades en la present Llei es regiran per les regles següents: 
 
a) Iniciativa, competència i responsabilitat. 
Correspon a la Generalitat la responsabilitat sobre l’organització, gestió, 
desenvolupament i govern de la consulta, a través de l’actuació dels òrgans 
que en cada cas en resultin competents. 
b) Persones amb dret a participar. 
Per poder participar en la consulta les persones que en tenen dret hauran 
d’estar empadronades en algún municipi de Catalunya l’últim dia del trimestre 
anterior al dia de la consulta. 
 
El Cens de Participants es formarà a partir del Padró Municipal d’Habitants 
tancat a la data indicada  i contindrà la relació dels ciutadans i ciutadanes que 
reuneixin els requisits per participar a la consulta amb les dades padronals que 
s’indiquen, les quals constituiran instrument al servei dels sistemes 
d’acreditació de la seva identitat en el procés de votació. 
 
La formació i gestió del Cens de Participants correspondrà a cada Ajuntament, i 
contindrà les dades següents: 
 
– Nom i cognoms. 
– Domicili habitual de residencia. 
– Sexe. 
– Nacionalitat. 
– Data de naixement. 
– Municipi i província de naixement (pel ciutadans 
nascuts a l’Estat espanyol). 
– País de naixement (pels ciutadans nascuts fora 
de l’Estat espanyol). 
– Document Nacional d’Identitat. 
 



 

 

                                                    

                                                

 
 
Pels ciutadans estrangers, número de la tarjeta de residencia o NIE atorgada 
per les autoritats espanyoles. 
 
El Cens de Participants serà sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de 
quinze dies, per tal de que totes les persones interessades puguin formular les 
reclamacions i/o peticions de rectificació que considerin oportunes. El tràmit 
d’informació publica s’anunciarà a la seu de l’Ajuntament i la consulta del Cens 
de Participants es podrà realitzar per mitjans electrònics, de forma remota o 
presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana, prèvia identificació dels 
interessats. Les resolucions estimatòries o desestimatòries de les reclamacions 
seran notificades als interessats, sens perjudici de la possibilitat de rectificació i 
notificació de l’actuació en la mateixa compareixença del ciutadà en el cas de 
correccions menors en alguna de les dades. 
 
L’Alcalde o òrgan en que delegui  aprovarà definitivament el Cens de 
Participants i ordenarà la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en la seu 
de l’Ajuntament. El Cens de Participants aprovat definitivament, que constituirà 
la relació de ciutadans empadronats que tenen dret a participar a la consulta 
ciutadana, serà inalterable pel que fa la incorporació o baixa de ciutadans. Sí 
que serà admissible que sobre el Cens de Participants definitiu es puguin 
produir rectificacions de dades personals concretes a l’objecte de disposar del 
fitxer de participants el mes depurat possible. 
 
Cada Ajuntament presentarà a la Mesa de Seguiment i Garanties de la consulta 
al municipi un informe sobre el procés de formació del Cens de Participants i, 
en concret, del resultat de les reclamacions presentades. Igualment s’informarà 
a la Mesa de qualsevol incidència que es produeixi en el Cens de Participants a 
partir de l’aprovació definitiva del mateix i fins a la finalització de la consulta. 
 
El Cens de Participants es constituirà en forma de fitxer automatitzat que, 
prèvia tramitació del corresponent expedient d’aprovació, serà inscrit en el 
registre de l’Agencia Catalana de Protecció de Dades i serà gestionat amb 
estricta observança i compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
Tots els Censos de Participants es remetran a la Mesa de Seguiment i 
Garanties de Catalunya. 
 
 
c) Dia i hora de la consulta. 

La consulta tindrà lloc entre les 09:00 hores i les 20.00 hores del dia que 
estableixi el Decret de convocatoria. 
 



 

 

                                                    

                                                

 
 
d) Oficines d’Atenció a la Consulta 
Els participants disposaran d’un servei d’atenció i suport específic de la 
consulta que, de forma presencial, es prestarà en la fase d’exposició al públic 
del llistat de participants en les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC), i durant la 
consulta en els Punts de Consulta Presencial (PCP), que hauran d’establir els 
Ajuntaments a cada municipi, a raó d’un PCP per cada dos mil persones 
incloses al Cens de Participants i per cada barri del municipi, com a mínim. 
També crearan durant el període de la consulta un punt centralitzat per resoldre 
aquelles incidències que eventualment puguin produir-se durant la seva 
celebració. 
 
e) Mesa de Seguiment i Garanties. 

La Mesa de Seguiment i Garanties de la consulta popular és l’òrgan que té per 
finalitat, a Catalunya i a cada municipi, el control i seguiment del procés, 
garantint la seva fiabilitat, transparència i objectivitat. La Mesa de Catalunya 
estarà integrada per nou membres, i la de cada municipi entre tres i set 
membres. Tots ells seran designats al Decret de convocatòria de la consulta. 
Cada Mesa es constituirà un cop hagi estat publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat el Decret de convocatòria de la consulta, en el termini de quinze 
dies. El mandat de cada Mesa finalitzarà als trenta dies de la proclamació dels 
resultats de la consulta. 
 
f) Convocatòria. 
La convocatòria de la consulta popular correspon al Govern, que l’ha de fer per 
mitjà d’un Decret en el qual ha de constar la pregunta i la data de la consulta. El 
Decret s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha 
de difondre per les emissores de ràdio i televisió i pels diaris de més divulgació 
de Catalunya dins dels cinc dies naturals següents a la publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. També s’ha de publicar en els butlletins 
oficials de les províncies i en els taulers d’edictes de tots els ajuntaments de 
Catalunya. La convocatòria ha de contenir els termes de la consulta. 

 

g) Data de la Consulta. 

La consulta s’ha de celebrar entre els dos mesos i els sis mesos posteriors a la 
data de publicació del decret de convocatòria. 

 

h) Decret de convocatòria 
El decret de convocatòria ha de contenir: 

a) La pregunta que s’ha de respondre. 

b) El dia de la votació. 

c) El nomenament dels membres de la Mesa de Seguiment i Garanties de  



 

 

                                                    

                                                

 

 

Catalunya i de cada municipi. 

d) El dia d’inici i la durada de la campanya informativa. 

e) Els mitjans materials i personals necessaris per a celebrar la consulta i els 
responsables de subministrar-los. 
 

i) Funcions de les Meses de Seguiment i Garanties 

Les Meses de Seguiment i Garanties s’han de constituir en el termini de quinze 
dies a partir de la publicació de la convocatòria, amb les funcions següents: 

a) Donar, la Mesa de Catalunya, instruccions vinculants a les Meses de cada 
municipi. 

b) Assessorar els membres de la comissió promotora de la present llei per 
iniciativa legislativa popular  per a facilitar-los el compliment dels requisits 
formals i jurídics. 

c) Transferir el material necessari per a la celebració de la consulta i prestar 
assessorament tècnic. 

d) Resoldre la Mesa de Catalunya, amb caràcter vinculant, les consultes que 
formulin les Meses de cada municipi i unificar els criteris interpretatius, i també 
revocar d’ofici o a instància de part les decisions d’aquests òrgans. 

e) Resoldre els recursos, les queixes i les reclamacions que hom li adreci en 
qualsevol fase de la celebració del referèndum. 

f) Vetllar pel compliment de la normativa relativa a les despeses de finançament 
de la consulta en el període que va de l’aprovació del decret de convocatòria a 
la declaració dels resultats oficials. 

g) Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb 
caràcter oficial en la celebració de la consulta i corregir les infraccions si no 
constitueixen un delicte. 

h) Aprovar, la Mesa de Catalunya, les actes de constitució de les Meses de 
cada municipi, i aquestes les actes de les meses electorals i l’escrutini. 

i) Certificar el resultat final de la consulta. 

j) Informar l’autoritat convocant del resultat de la consulta. 

k) Qualsevol altra que les lleis li atribueixin. 

Les sessions de la Mesa seran convocades pel President d’ofici o a petició de 
dos vocals. 
 
Per a la correcta celebració de la sessió serà necessària la presencia, com a 
mínim, de la meitat del seus membres. En cas d’impossibilitat d’assistència del 
President, aquest podrà delegar en qualsevol dels membres. La Generalitat  



 

 

                                                    

                                                

 
respecte a la Mesa de Catalunya, i cada Ajuntament, respecte a la Mesa del 
municipi, posarà a disposició de la Mesa els mitjans personals i materials 
necessaris per a l’exercici de llurs funcions. 
 
Els membres de la Mesa tindran dret a percebre les dietes que s’estableixen 
per assistència efectiva a les sessions de la Mesa. 
 
Pel compliment de les seves finalitats la Mesa disposarà de tota la 
documentació jurídica i técnica relativa a la consulta.  
 

j) Campanya informativa 

1. La campanya informativa té per finalitat que la comissió promotora de la 
consulta, si s’escau, i els partits polítics expliquin llur posició amb relació a la 
consulta popular. 

2. El decret de convocatòria de la consulta fixa la durada de la campanya 
d’informació, que no pot ésser inferior a deu dies ni superior a vint. La 
campanya d’informació finalitza a les zero hores del dia de celebració de la 
consulta. 

 

k) Espais informatius als mitjans de comunicació i espais públics per a la 
campanya informativa 

1. La comissió promotora de la consulta, si s’escau, i els partits polítics amb 
representació al Parlament, tenen dret a utilitzar espais gratuïts per a fer la 
campanya informativa. 

2. Tant la Generalitat com les Diputacions/Vegueries, Consells Comarcals i 
Ajuntaments, han de reservar espais gratuïts perquè s’hi pugui col·locar 
informació de la consulta i han de facilitar locals oficials o espais públics, també 
gratuïts, perquè s’hi puguin fer els actes de la campanya informativa. Totes les 
susdites Administracions han de comunicar els dits espais i locals a la Mesa de 
Seguiment i Garanties de Catalunya, i a la Mesa del municipi competent, en el 
termini de deu dies a partir de la publicació de la convocatòria. 

3. El temps gratuït en els mitjans de comunicació de titularitat pública de què 
disposa la comissió promotora de la consulta, si s’escau, és el que pertoca 
d’acord amb la llei electoral, considerant el percentatge resultant de les 
signatures vàlides obtingudes com si fos el percentatge de vots vàlids a què fa 
referència la dita llei. 
La Mesa de Seguiment i Garanties de Catalunya ha d’establir els criteris per a 
la distribució del temps gratuït en els mitjans de comunicació de titularitat 
pública atenent criteris d’igualtat d’oportunitats i, subsidiàriament, el nombre de 
vots obtinguts en les darreres eleccions al Parlament per cada grup polític amb 
representació parlamentària. 



 

 

                                                    

                                                

 

 

4. Les trameses postals de propaganda de la consulta han de gaudir de 
franquícia i servei especial d’acord amb el que estableix la normativa electoral. 

 

l) Campanya institucional 

A partir de la convocatòria de la consulta i fins a la finalització de la campanya 
informativa, la Generalitat pot fer una campanya institucional per a informar la 
ciutadania sobre la data de la consulta, el procediment per a votar, els requisits 
i tràmits del vot per correu i el text de la pregunta objecte de consulta, sense 
que es pugui influir en cap cas sobre l’orientació del vot. 

 

m)  Paperetes 

1. La Mesa de Seguiment i Garanties de Catalunya ha d’aprovar el model oficial 
de papereta, que ha de contenir imprès el text de la pregunta, i el model oficial 
dels sobres i les actes que s’han d’utilitzar en la celebració de la consulta 
popular. 

2. La papereta ha d’ésser accessible a les persones amb discapacitat visual, 
d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 

 

n) Votació 

1. En la votació s’han d’utilitzar les paperetes oficials, d’acord amb el que 
estableixin el Decret de convocatòria de la consulta i la Mesa de Seguiment i 
Garanties de Catalunya. 

2. Són nul·les les paperetes que no s’ajusten al model oficial, les que susciten 
dubtes sobre la decisió del votant o la votant i les que contenen esmenes, 
signes o mots aliens a la consulta. 

3. Es considera vot en blanc el sobre que no conté cap papereta. Si el sobre 
conté més d’una papereta de la mateixa opció, el vot és vàlid. Si el sobre conté 
paperetes de diferents opcions, el vot és nul. 

 

0) Vot per correu 

Les persones que prevegin que el dia de la votació no seran a llur localitat 
poden emetre el vot per correu davant la Mesa de Seguiment i Garanties 
corresponent, d’acord amb el que estableix la legislació de règim electoral 
general. 

 

 



 

 

                                                    

                                                

 

p) Votació i escrutini 

La consulta es realitzarà mitjançant un sistema de votació presencial  i 
garantirà, en tot moment, la identificació dels participants, la privacitat, el secret 
i la seguretat del vot. La participació en la consulta es podrá fer de forma 
presencial en qualsevol dels Punts de Consulta Presencial (PCP) habilitats a 
l’efecte, podent votar les persones incloses al Cens de Participants en 
qualsevol dels PCP instalats al municipi on consten empadronades, que 
estarán conectats informàticament, de manera que cada persona no pugui 
votar més que una vegada. 
 
Per tal de garantir la plena efectivitat del dret a participar en la consulta, 
l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania un conjunt de Punts de 
Consulta Presencial (PCP), dotats de personal d’atenció al participant.  Els 
PCP disposaran així mateix de la infraestructura necessària per garantir la 
privacitat i el secret del vot. 
 
A cadascun dels barris del municipi, en aquells espais o equipaments públics 
designats per l’Ajuntament, existirà, com a mínim, un PCP. Comptaran amb el 
personal d’atenció al participant i disposaran amb els elements accessibles a 
les persones amb discapacitat visual, adaptats amb tots els elements específics 
que facilitin la participació d’aquest col·lectiu, i en la seva instal·lació en els 
espais o equipaments públics es tindran en compte els requisits derivats de la 
accessibilitat de les persones amb discapacitat.  
 
Cadascun dels PCP comptarà amb el personal adient –en nombre i formació– 
per atendre els participants durant l’horari de la consulta i facilitar-los  el suport 
que en cada cas puguin precisar. Les seves funcions seran les següents: 
 
– Obrir i tancar la mesa de la consulta. 
– Sol·licitar al participant el document d’identificació vàlid que l’acrediti. 
– Verificar la certesa de les dades d’identificació del participant i la seva inclusió 
en el cens de la consulta 
– Facilitar l’accés a l’urna assegurant la confidencialitat del vot. 
– Assistir el ciutadà o ciutadana en el momento previ a la votació informant-lo, 
en el seu cas, dels requisits per participar-hi i resolent els dubtes que al 
respecte li puguin plantejar. En cap cas però, aquesta assistència podrà 
comportar l’emissió del vot per compte del participant, que resta expressament 
prohibida, ni que sigui a requeriment seu. 
– Comunicar a la Mesa de Seguiment i Garanties la posada en funcionament 
del PCP i les incidències que eventualment es puguin presentar durant la 
consulta. 
– Sol·licitar el suport de segon nivell per fer front a aquells dubtes i incidències 
que depassin el seu àmbit de resolució. 
 



 

 

                                                    

                                                

 
– Vetllar per la confidencialitat del vot i per la correcta utilització dels mitjans 
materials adscrits a la consulta. 
 
El personal d’atenció i suport serà nomenat i habilitat expressament per a 
l’exercici de les seves funcions en virtut de resolució municipal. Disposarà així 
mateix d’una acreditació personal i haurà d’observar els deures i els principis 
ètics i de conducta aplicables al personal de les administracions públiques; en 
especial, el de guardar el secret professional sobre les dades de caràcter 
personal que hagi conegut amb ocasió de la seva actuació. 
 
Aquestes persones podran pertànyer a la plantilla municipal o ser voluntaris, 
seran nomenats per l’Ajuntament per donar suport a l’organització i celebració 
de la consulta. 
 
La identificació i autenticació dels participants en els PCP es realitzarà davant 
del personal d’atenció i suport a través del DNI, NIE, targeta de residència, 
carnet de conduir, passaport o qualsevol altre admès en dret per identificar una 
persona. No seran vàlids els documents no originals, en mal estat o que no 
incorporin la fotografia del seu titular. L’ús fraudulent i la falsificació d’aquests 
documents, així com la seva temptativa, comportarà l’exigència de 
responsabilitat. 
 
En els PCP el participant s’identificarà davant el personal d’atenció i suport amb 
algun dels documents descrits a l’apartat anterior. Verificada la seva identitat i 
inclusió en el cens, li serà facilitat l’accés a l’urna per tal que pugui emetre el 
seu vot amb garantia de confidencialitat. 
 

A les nou hores del dia fixat per a la votació i un cop estesa l’acta de constitució 
del PCP, s’ha d’iniciar la votació, que ha de continuar sense interrupció fins a 
les vint hores, seguint les instruccions que doni la Mesa de Seguiment i 
Garanties. 

Un cop finalitzada la votació s’ha de fer l’escrutini i estendre’n l’acta, en la qual 
s’ha d’indicar detalladament el nombre d’electors (globalment i per separat els 
que compten amb DNI i els que compten amb NIE), el de votants (globalment i 
per separat els que compten amb DNI i els que compten amb NIE), el de vots 
en blanc, el de vots nuls i el de vots de cadascuna de les opcions formulades 
per la pregunta sotmesa a consulta. 

Un cop fet l’escrutini i estesa l’acta, el PCP, per mitjà del seu president o 
presidenta, ha de trametre-la a la Mesa de Seguiment i Garanties, la qual 
l’endemà de la votació ha de fer l’escrutini general i ha de comunicar el resultat 
a l’autoritat convocant. 

Un cop transcorregut un termini de cinc dies des de la data de l’escrutini sense 
que s’hagin produït reclamacions, la Mesa de Seguiment i Garanties de  



 

 

                                                    

                                                

 

Catalunya proclama el resultat de la consulta popular i en tramet una còpia al 
president o presidenta de la Generalitat perquè sigui publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Si es presenta alguna reclamació contra l’escrutini, s’ha de resoldre d’acord 
amb el que estableix la normativa electoral. 

 

q) Recursos 

1. Contra els actes administratius de les diferents administracions públiques 
que intervenen en la celebració de la consulta popular es pot interposar, si 
escau, un recurs contenciós administratiu. 

2. Contra els actes de les Meses de Seguiment i Garanties es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu d’acord amb la legislació electoral. 

 

r) Còmput dels terminis 

Els terminis indicats en dies per aquesta llei es computen com a dies hàbils si 
no s’especifica altrament. Els terminis indicats en mesos es computen de data 
a data; en aquest cas, si el termini fineix en dia festiu, es considera com a dia 
de finiment el primer dia hàbil següent. 

 

s) Aplicació subsidiària de la normativa electoral 

Per a totes les qüestions relatives a la consulta popular no regulades per 
aquesta llei és aplicable la normativa electoral. 

 

t) Despeses generades per l’organització de la consulta popular 

Les despeses generades per l’organització de la consulta popular són a càrrec 
de l’administració convocant. 

 

 

Article 6. Consulta per iniciativa popular 

 

S’aplicarà, pel que fa a la comissió promotora, fedataris, recollida de signatures 
i termini per fer-la, allò que disposa la Llei d’iniciativa legislativa popular.  

 

Disposició transitòria. Remissions a la llei electoral 

Les remissions que aquesta llei fa a la llei electoral, fins que no s’aprovi la llei 
electoral de Catalunya, s’entén que es fan a la Llei orgànica 5/1985, del 19 de  



 

 

                                                    

                                                

 

juny, del règim electoral general. 

 

Disposició final. Aplicació i desplegament 

S’autoritza el Govern per a dictar les disposicions reglamentàries que siguin 
necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei. 

 
 


