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24305 LLEI ORGÀNICA 6/1992, de 2 de novembre, per 
la qual es modifiquen els articles 72, 73 i 141 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. («BOE» 264, de 3-11-992.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica,

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Exposició de motius 
El sufragi universal, lliure, igual, directe i secret és un 

dels elements definidors d’un sistema democràtic. El ple 
reconeixement de l’exercici del dret de vot exigeix articu-
lar mecanismes que permetin que els electors que no 
puguin dipositar-lo personalment a la mesa electoral ho 
facin mitjançant la remissió per correu.

L’experiència acumulada de les diverses convocatò-
ries electorals celebrades des de l’establiment del règim 
democràtic a Espanya aconsella modificar la normativa 
vigent, continguda en els articles 72 i 73 de la Llei orgà-
nica del règim electoral general, de 19 de juny de 1985, 
per tal d’incrementar les garanties de personalitat i secret 
del sufragi, d’una banda, i la plena efectivitat del dret de 
vot emès per correu, de l’altra. Així mateix, fa aconsella-
ble completar les mesures garants amb l’establiment d’un 
nou tipus penal a l’article 141.1 de l’esmentat text legal.

D’aquesta manera, a l’article 72 es retrotreu el «dies 
ad quem» fins al qual l’elector pot fer la sol·licitud per 
emetre el vot per correu al desè anterior al de la votació i 
s’estableix un termini per a la remissió pels serveis de 
Correus de la sol·licitud formulada a l’Oficina del Cens 
Electoral. D’altra banda, es modifica substancialment el 
procediment que s’ha de seguir en el cas de malaltia o 
incapacitat que impedeixi la formulació personal de la 
sol·licitud, ja que s’exigeix l’acreditació d’un certificat 
mèdic oficial i gratuït, es disposa -de conformitat amb la 
Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de febrer de 
1992- que el poder notarial o consular s’ha d’estendre 
individualment en relació amb cada elector i, finalment, 
es concreta que una persona no pot representar més d’un 
elector.

A l’article 73 s’estableix un termini màxim per a la 
remissió de la documentació -paperetes i sobres de vota-
ció- per l’Oficina del Cens Electoral als electors. També 
s’introdueix una important garantia per assegurar la per-
sonalitat del sufragi, que és la signatura per l’interessat de 
l’avís acreditatiu de l’enviament; en el supòsit que aquest 
no estigui en el seu domicili, s’ha de presentar personal-
ment o a través de la persona autoritzada a aquest efecte 
a l’oficina de Correus, per retirar la documentació. Es pre-
veu, finalment, que els sobres de votació rebuts pel servei 
de Correus després de les vint hores del dia de la votació 
s’han de remetre per aquell a la Junta Electoral de zona.

Les mesures garants es tanquen amb la concreció 
d’un tipus penal per als particulars que violin dolosament 
els tràmits establerts per al vot per correu, de manera que 
es completa el dret penal electoral en la matèria que en el 
text vigent de la Llei electoral referia exclusivament la vul-
neració d’aquests tràmits per funcionaris públics.

Article únic.

Els articles 72, 73 i 141 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, modificada per la Llei 
orgànica 8/1991, de 13 de març, queden redactats de la 
manera següent:

1. «Article 72.
Els electors que prevegin que en la data de la 

votació no han de ser a la localitat on els correspon 
exercir el dret de vot, o que no s’hi poden personar, 
poden emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud 
a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electo-
ral, amb els requisits següents:

a) L’elector ha de sol·licitar a la Delegació cor-
responent, a partir de la data de la convocatòria i fins 
al desè dia anterior a la votació, un certificat d’ins-
cripció en el cens. La sol·licitud s’ha de formular 
davant de qualsevol oficina del servei de Correus.

b) La sol·licitud s’ha de formular personalment. 
El funcionari de Correus encarregat de rebre-la ha 
d’exigir a l’interessat l’exhibició del document naci-
onal d’identitat i comprovar la coincidència de la sig-
natura. A aquests efectes, no s’admet en cap cas una 
fotocòpia del document nacional d’identitat.

c) En cas de malaltia o incapacitat que impe-
deixi la formulació personal de la sol·licitud, l’exis-
tència de la qual s’ha d’acreditar per mitjà d’un cer-
tificat mèdic oficial i gratuït, aquella la pot fer en 
nom de l’elector una altra persona autoritzada nota-
rialment o consularment mitjançant un document 
que s’ha d’estendre individualment en relació amb 
cada elector i sense que aquest pugui incloure diver-
sos electors, ni una mateixa persona representar 
més d’un elector. La Junta Electoral ha de compro-
var, en cada cas, la concurrència de les circumstàn-
cies a què es refereix aquest apartat.

d) Els serveis de Correus han de remetre en el 
termini de tres dies tota la documentació presentada 
davant d’aquests a l’Oficina del Cens Electoral cor-
responent.» 
2. «Article 73.

1. Una vegada rebuda la sol·licitud a què fa 
referència l’article anterior, la Delegació Provincial 
ha de comprovar la inscripció, realitzar l’anotació 
corresponent en el Cens, a fi que el dia de les elecci-
ons no es realitzi el vot personalment, i estendre el 
certificat sol·licitat.

2. L’Oficina del Cens Electoral ha de remetre 
per correu certificat a l’elector, a partir del trenta-
quatrè dia posterior a la convocatòria i abans del 
sisè dia anterior al de la votació, al domicili que s’hi 
indiqui o, si no, al que consta en el cens, les papere-
tes i els sobres electorals, juntament amb el certifi-
cat esmentat en el paràgraf anterior, i un sobre en el 
qual ha de constar l’adreça de la mesa on li corres-
pon votar. Amb aquests documents hi ha d’adjuntar 
un full explicatiu.

L’avís correcte acreditatiu de la recepció de la 
documentació a què es refereix el paràgraf anterior 
ha de ser signat personalment per l’interessat prèvia 
acreditació de la seva identitat. En cas que no es trobi 
en el domicili, se li ha de comunicar que s’ha de per-
sonar ell mateix o a través de la representació a què 
es refereix la lletra c) de l’article anterior a l’oficina de 
Correus corresponent per rebre, prèvia acreditació, la 
documentació per al vot per correu, i el seu  contingut 
s’ha de fer constar expressament en l’avís.

3. Una vegada que l’elector hagi escollit o, si 
s’escau, emplenat la papereta de vot, l’ha d’introduir 
en el sobre de votació i l’ha de tancar. Si són diver-
ses les eleccions convocades, ha de procedir de la 
mateixa manera per a cadascuna d’aquestes. Ha 
d’incloure el sobre o els sobres de votació i el certifi-
cat en el sobre dirigit a la mesa i l’ha de remetre per 
correu certificat en tot cas abans del tercer dia previ 
al de la celebració de les eleccions. Aquest sobre no 
requereix franqueig.
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4. L’apartat únic actual de l’article 141 es con-
verteix en apartat 2. 

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 2 de novembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

4. El servei de Correus ha de conservar fins al 
dia de la votació tota la correspondència dirigida a 
les meses electorals i l’ha de traslladar a les esmen-
tades meses a les nou del matí. Així mateix, ha de 
seguir traslladant la que pugui rebre durant aquest 
dia, fins a les vint hores del mateix dia.

El servei de Correus ha de portar un registre de 
tota la documentació rebuda, que ha d’estar a dispo-
sició de les juntes electorals. Els sobres rebuts des-
prés de les vint hores del dia fixat per a la votació 
s’han de remetre a la junta electoral de zona.» 
3. «Article 141.

1. El particular que vulneri dolosament els trà-
mits establerts per al vot per correu ha de ser casti-
gat amb les penes d’arrest major i una multa de 
30.000 a 300.000 pessetes.» 


