Llei de consulta popular
Exposició de motius
Vivim temps difícils. Hi ha una gran quantitat de problemes que afecten al poble. Des de sempre,
hem confiat en els poders públics per a resoldre aquests problemes. Lamentablement, els poders
públics no només no els resolen, sinó que donen una greu imatge d'actuar en contra dels interessos
del poble, fins i tot amb la imatge de la corrupció.
El poble ha perdut la confiança en la classe política. Només la referència a “classe” ja mostra que no
són part del poble. Però l'única forma d'expressió democràtica que els polítics permeten al poble són
les eleccions. El poble decideix quins polítics prendran les decisions, no quines decisions prendran.
La classe política està formada per un nombre molt reduït de persones quan es compara amb el
poble en conjunt. Qualsevol entitat que vulgui dominar el poble, només ha de dominar la classe
política. És ben possible que aquesta situació ja sigui l'actual. En qualsevol cas, és un perill que no
podem obviar.
La sobirania resideix en el poble. Les decisions que el poble prengui tenen més força que les dels
seus governants. De fet, ja existeixen els referèndums perquè el poble pugui prendre aquestes
decisions. Però si el govern actua en contra dels interessos del poble, no permetrà aquest tipus de
consultes.
És necessari establir un mecanisme que permeti al poble recuperar el poder. És necessari un
procediment que permeti al poble prendre decisions. Però hem de ser realistes, un referèndum
tradicional és costós. No és viable un procediment basat en referèndums tradicionals.
Afortunadament, les noves tecnologies permeten realitzar consultes de baix cost per via telemàtica i
la legislació actual hi dóna reconeixement legal.
El poble té els mitjans necessaris per a prendre decisions, només els ha de fer servir. Però no podem
oblidar un fet important: la majoria del poble no vol ficarse en política. La gent vol viure la seva
vida i ha de viure la seva vida. A la nostra societat hi ha moltes tasques que no es poden desatendre.
Per això, també és necessari limitar el nombre de consultes.
Finalment, hem de tenir en compte que aquesta és una eina molt poderosa. Cal preveure els
possibles abusos i prevenirlos, ja que el poble serà capaç de decidir en contra dels seus propis
interessos.

Article 1. Objecte
Aquesta llei estableix mecanismes per a facilitar la realització de consultes populars per a la presa
de decisions polítiques. Aquesta llei no tracta ni limita la realització d'altres tipus de consultes.

Article 2. Resultat
El resultat d'una consulta popular és vinculant. Els representants a les diferents institucions actuaran
sense dilació indeguda per a fer efectiu aquest resultat i no hi actuaran en contra.

Article 3. Mitjans
1. Les consultes es faran amb mitjans telemàtics, atenent als criteris de seguretat i economia.
2. El programari utilitzat serà de codi obert i lliure.
3. Qui prengui coneixement sobre vulnerabilitats presents al sistema, té l'obligació de revelarles.

Article 4. Verificació
1. La verificació del resultat de les consultes ha de ser viable tècnicament, sense necessitar
maquinari especialitzat.
2. La verificació que tracti dades de caràcter personal serà realitzada per una administració que
prèviament tingui aquestes dades de caràcter personal.

Article 5. Requisits del procediment
1. El procediment ha de garantir la integritat de la consulta:
a. Cada persona només pot emetre un vot.
b. Cada persona pot comprovar el seu vot.
c. El nombre de vots ha de correspondre amb el nombre de participants.
2. El procediment ha d'oferir garanties raonables d'anonimat: ningú ha de poder conèixer el
contingut del vot d'una persona distinta.

Article 6. Col∙laboració de les administracions
Les administracions facilitaran les dades necessàries que permetin verificar que una persona té dret
de vot a l'àrea geogràfica on es realitza la consulta.

Article 7. Participació mínima
Perquè el resultat es consideri vàlid, la participació mínima és de l'1% de la població amb dret de
vot.

Article 8. Proposició de la consulta
La consulta serà proposada per qualsevol grup de persones que compleixi el requisit de participació
mínima.

Article 9. Requisits de la consulta
1. La consulta ha de consistir en una sola pregunta, expressada de forma afirmativa, amb un
llenguatge el més senzill possible.
2. Aquesta llei no restringeix el contingut de la pregunta.
3. Hi ha quatre respostes possibles. Les expressions seran les següents:
a. Sí. Indica l'aprovació de la consulta.
b. No. Indica el rebuig de la consulta.
c. M'és indiferent. Només compta a efectes de participació.
d. No contesto. Només compta a efectes de participació. Inclou les respostes amb expressions no
reconegudes.
4. La consulta ha d'estar formulada en tots els idiomes oficials.

Article 10. Limitació del resultat
1. Quan el resultat de la consulta estigui en conflicte amb convenis adquirits sobre drets humans,
les possibles actuacions es traduiran en una declaració oficial de la voluntat del poble.
2. Quan el resultat de la consulta no es pugui executar per legislació que afecta a un conjunt més
ampli que el del poble votant, es farà una declaració oficial de la voluntat del poble. Les accions
dels representants a les diferents institucions estaran dirigides a reclamar de manera efectiva que
s'executi el resultat de la consulta.

Article 11. Rebuig de la consulta
1. Una consulta és rebutjada quan el nombre de vots afirmatius no supera el nombre de vots
negatius.
2. En cas de rebuig de la consulta, cada persona del grup que la va proposar haurà d'esperar quatre
anys abans de fer una nova proposta.

Article 12. Nombre de consultes
Es realitzarà com a màxim una consulta per mes.

Article 13. Prioritat de les consultes
1. Es realitzarà la consulta que tingui la puntuació més alta segons les regles següents:
a. 100 punts per cada proposant que no hagi proposat cap consulta realitzada els 100 mesos
anteriors.
b. 1 punt per cada altre proposant.
2. Els criteris de desempat són, per ordre: data de la proposta, data de naixement de la persona de
més edat i número de DNI d'aquesta mateixa persona.

Article 14. Potestat del síndic de greuges
En el cas que no es realitzi cap consulta durant els onze mesos anteriors, el síndic de greuges podrà
proposar una consulta que consideri d'interès per al poble. El rebuig de la consulta no comporta
esperar quatre anys.

Article 15. Unitat de consulta popular
1. La unitat de consulta popular és un ens que actua amb independència de les administracions
públiques. Les seves funcions són:
a. Vetllar per la seguretat i disponibilitat del sistema.
b. Identificar possibles deficiències del sistema i implementar o proposar solucions.
c. Implementar o proposar millores atenent als criteris de seguretat, economia i facilitat d'ús.
2. Les administracions col∙laboraran amb la unitat de consulta popular i facilitaran la seva tasca.
3. Les forces de seguretat i els operadors de telecomunicacions col∙laboraran amb la unitat per a
resoldre les incidències relacionades amb la seguretat i disponibilitat del sistema i amb la lliure
participació per part dels votants.

Article 16. Coordinació amb altres organismes
La unitat de consulta popular treballarà coordinadament amb organismes d'àmbit nacional i
internacional que realitzin consultes populars similars a les tractades en aquesta llei. Aquestes altres
consultes han de garantir la integritat i un anonimat raonable.

Article 17. Modificacions
Aquesta llei només podrà ser modificada o derogada mitjançant consulta popular que expliciti els
canvis o la derogació.

Disposició final única
El procediment de consulta popular quedarà implantat i serà operatiu a partir dels sis mesos des de
la publicació d'aquesta llei.

