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Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la qual es modifica la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la
sanciono.
PREÀMBUL
I
En la seva sessió de 5 de setembre de 2008, la Comissió Constitucional del Congrés
dels Diputats va acordar, a proposta de tots els grups parlamentaris, proposar al Ple de la
Cambra la creació d’una Subcomissió per examinar les possibles modificacions del règim
electoral general.
L’informe de la Subcomissió, aprovat per la Comissió Constitucional amb data 30 de
juny de 2010, va proposar la modificació de diferents preceptes de la LOREG atenent les
propostes presentades pels grups parlamentaris, així com els informes presentats pel
Consell d’Estat i la Junta Electoral Central. A fi de plasmar les esmentades propostes, es
formula aquesta iniciativa de reforma de la Llei orgànica del règim electoral general.
Els aspectes sobre els quals incideix aquesta reforma de la LOREG són molt nombrosos
i afecten una bona part de l’articulat de la Llei.
En alguns casos es procedeix a realitzar una mera actualització de la norma en
aspectes concrets (denominació d’òrgans i institucions; quantia de les sancions;
actualització de la tipologia de penes per delictes i infraccions electorals i quantia de les
multes; conversió en euros i actualització d’altres quantitats).
En altres, s’introdueixen modificacions d’ordre tècnic que, sense perjudici de la seva
indubtable transcendència sobre el règim electoral, van dirigides a dotar de més precisió
la regulació vigent (millor definició dels terminis de resolució dels recursos per les juntes
electorals; reforçament de la potestat d’unificació de doctrina de la Junta Electoral Central;
delimitació de les funcions d’interventor i apoderat; determinació dels terminis de remissió
de les paperetes electorals; clarificació de les condicions per rebre subvencions electorals
i precisions en el procediment de constitució de les diputacions provincials).
I, en fi, en altres casos, s’introdueixen reformes que, pel seu calat, requereixen una
menció més detallada.
II
El primer d’aquests supòsits té relació amb les modificacions introduïdes en matèria de
cens.
Els últims anys s’han dictat per part de l’Oficina del Cens Electoral diferents instruccions
relatives a la definició de cens tancat i de cens vigent de cada mes i per a una elecció, així
com criteris de resolució de les reclamacions efectuades pels electors en període electoral.
Sent el cens electoral l’element definidor del cos electoral i, per tant, un instrument per a la
formació de la voluntat popular, sembla convenient deixar clar en la LOREG, tant la definició
com els terminis de cens tancat als efectes electorals i de terminis d’enviament d’informació
dels ajuntaments i dels consolats a les delegacions de l’Oficina del Cens Electoral, com els
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supòsits concrets en què els electors poden veure ateses les seves sol·licituds de rectificació
de les seves dades censals en període electoral.
A això s’afegeix que el procés d’informatització, tant de la gestió dels padrons
municipals, com dels registres de matrícules de les oficines consulars ha fet que en
l’actualitat algunes previsions contingudes en la LOREG siguin innecessàries o aconsellin
més flexibilitat.
D’una altra banda, és necessari reforçar les garanties per impedir que els denominats
empadronaments fraudulents o de conveniència amb fins electorals aconsegueixin el seu
objectiu. A aquest efecte, sembla convenient anticipar un mes la definició de cens tancat
per a cada elecció, així com excloure la possibilitat de sol·licitar la rectificació del cens per
canvi de residència d’una circumscripció a una altra produït en els dos mesos anteriors a
la convocatòria electoral, termini que serà d’un any per als espanyols que resideixen a
l’exterior. A més, a fi d’evitar que les possibles irregularitats per empadronaments fraudulents
o de conveniència tinguin efectes electorals, s’incorpora un recurs específic unificant en la
jurisdicció contenciosa administrativa la revisió dels actes censals.
III
Singular referència mereix també la reforma del procediment de votació del cens
d’espanyols residents a l’exterior.
Seguint les instruccions de la Junta Electoral Central, es regula un procediment molt
garantista que presenta la important novetat de permetre als espanyols que viuen a
l’estranger dipositar el vot en urna en el consolat durant els tres últims dies de campanya,
sense perjudici de mantenir el vot per correu per a tots aquells que no puguin desplaçar-se
a votar en la dependència habilitada a l’efecte.
Al seu torn, s’ha seguit, a més, la recomanació del Consell d’Estat, per unir
indefectiblement l’exercici del dret de sufragi en eleccions municipals, locals i forals a la
condició de veí d’un municipi, tal com disposa l’article 140 de la Constitució espanyola i,
per tant, figurar inscrit en el Cens d’espanyols residents a Espanya.
IV
En relació amb les campanyes electorals, la reforma, d’un costat, persegueix evitar la
incidència dels poders públics en aquestes campanyes mitjançant la realització de
campanyes institucionals i d’inauguració d’obres; i d’un altre, reduir la publicitat i la
propaganda electoral durant el període electoral.
Amb aquesta finalitat se circumscriu la publicitat al període estricte de la campanya
electoral. Amb la reforma, la contractació de la publicitat electoral en els diferents suports
publicitaris només es pot fer en els quinze dies estrictes de campanya, el que significa una
reducció del pes de la publicitat i propaganda i més incidència en l’exposició i debat dels
programes i propostes concretes que cada partit proposi.
Lligades a la reducció de la publicitat durant la campanya electoral hi ha les mesures
dirigides a la minoració de les despeses electorals. Es redueix el límit màxim de despeses
de publicitat que poden assumir les candidatures en campanya electoral, i es congelen les
subvencions per vot/escó i bustiada al llarg de l’any 2011.
És una nova mesura d’ajust per als partits, continuadora de l’aprovada durant la
legislatura anterior amb la modificació de la Llei de finançament de partits polítics, que
mostra el compromís d’aquests amb la reducció de la despesa en l’actual situació de crisi
econòmica.
V
La reforma incideix també en la publicitat i informació electoral en els mitjans de
comunicació.
D’una part, estén la prohibició de contractar espais de publicitat electoral, avui vigent
per als mitjans de titularitat pública, a les emissores de televisió privada.

Pàg. 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 25

Dissabte 29 de gener de 2011

Secc. I.

D’una altra, en relació amb la informació electoral, manté el respecte als principis de
pluralisme polític i social, així com a la igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa, en
el conjunt de la programació dels mitjans de comunicació de titularitat pública durant el
període electoral i, en la línia del que indiquen els acords de la Junta Electoral Central i la
jurisprudència del Tribunal Suprem, fa extensible a les televisions de titularitat privada el
respecte als esmentats principis en els debats i entrevistes electorals, així com en la
informació relativa a la campanya electoral, tot això d’acord amb les instruccions i
resolucions que, a aquest efecte, dicti la Junta Electoral Central.
VI
S’introdueixen també modificacions que afecten la jornada de votació.
S’amplia, d’una part, l’edat per poder pertànyer a les meses electorals sense que
això comporti una nova obligació exigible als electors. S’adopten mesures perquè,
sense minva de les garanties actualment existents, l’emissió del vot pugui ser personal
fins al mateix moment d’introduir el sobre en l’urna. Es clarifiquen els supòsits en els
quals un vot ha de ser considerat nul i es fixa l’abast de la remissió que es fa al Govern
per regular el procediment de votació per a les persones cegues o amb discapacitat
visual.
VII
Una última menció s’ha de fer a l’exigència d’altres tres aspectes del règim electoral.
El primer té a veure amb l’exigència d’avals, en termes de nombres de signatures
exigibles als partits sense representació parlamentària per poder presentar-se a les
eleccions, a fi de sortir al pas de pràctiques no admissibles des de la perspectiva de la
serietat del procediment electoral.
El segon té relació amb la representació dels municipis petits, i singularment amb el
règim de consell obert, de manera que facilita la compatibilitat dels principis de representació
i d’eficàcia de la gestió municipal.
I, el tercer al·ludeix a una anomalia que ha incidit negativament en el sistema democràtic
i representatiu i que s’ha conegut com a «transfuguisme».
Probablement amb aquesta reforma no es pot evitar que segueixin existint
«trànsfugues», però sí que amb la seva actuació modifiquin la voluntat popular i canviïn
governs municipals. Tots els partits han patit la pràctica de persones electes en les seves
candidatures que abandonen el seu grup i modifiquen les majories de govern. Per això és
una necessitat imperiosa trobar una fórmula perquè, des del respecte a la doctrina del
Tribunal Constitucional, això no es torni a produir. Es tracta, en definitiva, d’una mesura de
regeneració democràtica que ha de contribuir a eliminar les tensions polítiques i socials i
que ha d’afavorir amb vista al futur l’estabilitat en la vida municipal.
Article únic. Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
La Llei orgànica 5/1985, 19 de juny, del règim electoral general, es modifica en els
termes següents:
U.

S’inclou un apartat 3 a l’article 2 amb la redacció següent:
«3. En el cas d’eleccions municipals, incloses les eleccions a cabildos, a
consells insulars, al Consell General de la Vall d’Aran i a juntes generals és
indispensable per al seu exercici figurar inscrit en el Cens d’espanyols residents a
Espanya.»

Dos.

La lletra k) de l’apartat 1 de l’article 6 queda redactada de la manera següent:

«k) Els delegats del Govern a les comunitats autònomes i els subdelegats del
Govern i les autoritats similars amb diferent competència territorial.»
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La lletra l) de l’apartat 1 de l’article 6 queda redactada de la manera següent:

«l) El president de la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola i les societats
que la integren.»
Quatre. La lletra e) de l’apartat 3 de l’article 6 queda redactada de la manera següent:
«e) Els secretaris generals de les delegacions i subdelegacions del Govern.»
Cinc.

L’apartat 2 de l’article 19 queda redactat de la manera següent:

«2. A més de les competències expressament esmentades en aquesta Llei,
corresponen, dins del seu àmbit territorial, a les juntes provincials i de zona les
atribuïdes a la Junta Electoral Central pels paràgrafs h), j) i k) de l’apartat anterior. La
competència en matèria d’imposició de multes s’entén limitada a la quantia màxima
de 1.200 euros per a les juntes provincials i de 600 euros per a les de zona.»
Sis.

L’apartat 1 de l’article 21 queda redactat de la manera següent:

«1. Fora dels casos en què aquesta Llei prevegi un procediment específic de
revisió judicial, els acords de les juntes provincials de zona i, si s’escau, de comunitat
autònoma, són recurribles davant la junta de superior categoria, que ha de resoldre
durant els períodes electorals en el termini de cinc dies i, fora d’aquests, en el de
deu dies, en els dos casos a comptar de la interposició del recurs.»
Set.

L’apartat 2 de l’article 26 queda redactat de la manera següent:

«2. El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic
entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la mesa corresponent,
que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels
seixanta-cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El
president ha de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau,
o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.»
Vuit.

L’apartat 3 de l’article 27 queda redactat de la manera següent:

«3. Els designats president i vocal de les meses electorals disposen d’un
termini de set dies per al·legar davant la Junta Electoral de Zona causa justificada i
documentada que els impedeixi l’acceptació del càrrec. La Junta ha de resoldre
sense ulterior recurs en el termini de cinc dies i ha de comunicar, si s’escau, la
substitució produïda al primer suplent. La Junta ha de motivar succintament les
causes de denegació de les excuses al·legades pels electors per no formar part de
les meses. En tot cas, es considera causa justificada el concórrer la condició
d’inelegible d’acord amb el que disposa aquesta Llei. Les competències de les juntes
electorals de zona s’entenen sense perjudici de la potestat d’unificació de criteris de
la Junta Electoral Central.»
Nou.

La lletra c) de l’article 30 queda redactada de la manera següent:

«c) Controla i revisa d’ofici les altes i les baixes tramitades pels òrgans
competents i elabora un fitxer nacional d’electors, i comunica a la Junta Electoral
Central els resultats dels informes, inspeccions i, si s’escau, expedients que pugui
haver incoat referits a modificacions en el cens de les circumscripcions que hagin
determinat una alteració del nombre de residents significativa i no justificada.»
Deu.

L’apartat 2 de l’article 31 queda redactat de la manera següent:

«2. El cens electoral està compost pel cens dels electors residents a Espanya
i pel cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger. Cap elector pot
figurar inscrit simultàniament en els dos censos.»
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L’article 34 queda redactat de la manera següent:

«Article 34.

Caràcter i vigència del cens electoral.

El cens electoral és permanent i la seva actualització és mensual, amb referència
al dia primer de cada mes.»
Dotze.

L’article 35 queda redactat de la manera següent:

«Article 35.

Actualització del cens electoral.

1. Per a l’actualització mensual del cens els ajuntaments han d’enviar a les
delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral, fins al penúltim dia hàbil de
cada mes, i en la forma prevista per les instruccions de l’esmentat organisme, totes
les modificacions del padró produïdes en l’esmentat mes.
2. Si algun ajuntament no compleix l’obligació establerta en el paràgraf anterior,
el director de l’Oficina del Cens n’ha de donar compte a la Junta Electoral Central
perquè aquesta adopti les mesures procedents.
3. En l’actualització corresponent al primer mes de l’any s’han d’acompanyar,
a més, les altes, amb la qualificació de menor, dels residents que compleixen divuit
anys entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any següent.»
Tretze.

L’article 36 queda redactat de la manera següent:

«Article 36.

Actualització del Cens dels residents a l’estranger.

1. Per a l’actualització del cens dels electors residents absents que viuen a
l’estranger, els consolats han de tramitar de conformitat amb el mateix procediment
que els ajuntaments, en la forma prevista per les instruccions de l’Oficina del Cens
Electoral, les altes i baixes dels espanyols que visquin en la seva demarcació, així
com els seus canvis de domicili produïts dins de la mateixa o les sol·licituds de canvi
d’adscripció a una nova circumscripció. Aquestes últimes només s’han d’admetre si
hi ha una causa suficient i justificada per fer-ho.
2. En el cens tancat per a cada elecció no s’han de tenir en compte els canvis
d’adscripció d’una circumscripció a una altra produïts en l’any anterior a la data de
la convocatòria.»
Catorze.

L’article 37 queda redactat de la manera següent:

«Article 37. Actualització del Cens a càrrec del Registre civil i del Registre de
penats i rebels.
Els encarregats del Registre civil han de comunicar mensualment a les
delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral qualsevol circumstància que
pugui afectar les inscripcions en el cens electoral.»
Quinze. Se suprimeix l’apartat 1 de l’article 38.
Setze. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 (antic 3) de l’article 38 amb la redacció
següent:
«2. Els representants de les candidatures o representants dels partits,
federacions i coalicions poden impugnar el cens de les circumscripcions que hagin
registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la
comunicació a què es refereix l’article 30.c), dins el termini de cinc dies següents al
moment en què tinguin coneixement de la referida comunicació.»
Disset.

L’article 39 queda redactat de la manera següent:

«Article 39.

Rectificació del Cens en període electoral.

1. Per a cada elecció el Cens electoral vigent és el tancat el dia primer del
segon mes anterior a la convocatòria.

Pàg. 5

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 25

Dissabte 29 de gener de 2011

Secc. I.

2. Els ajuntaments i consolats estan obligats a mantenir un servei de consulta
de les llistes electorals vigents dels seus respectius municipis i demarcacions
durant el termini de vuit dies, a partir del sisè dia posterior a la convocatòria
d’eleccions.
La consulta es pot fer per mitjans informàtics, amb la identificació prèvia de
l’interessat, o mitjançant l’exposició al públic de les llistes electorals, si no es compta
amb mitjans informàtics suficients per fer-ho.
3. Dins el termini anterior, qualsevol persona pot formular reclamació dirigida
a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades
censals, si bé només poden ser tingudes en compte les que es refereixin a la
rectificació d’errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d’una
mateixa circumscripció o a la no-inclusió del reclamant en cap secció del Cens de
la circumscripció malgrat tenir-hi dret. No s’han de tenir en compte per a l’elecció
convocada les que reflecteixin un canvi de residència d’una circumscripció a una
altra, realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens per a cada elecció,
i s’ha d’exercir el seu dret en la secció corresponent al seu domicili anterior.
4. També en el mateix termini els representants de les candidatures poden
impugnar el cens de les circumscripcions que en els sis mesos anteriors hagin
registrat un increment de residents significatiu i no justificat que hagi donat lloc a la
comunicació a què es refereix l’article 30.c).
5. Les reclamacions es poden presentar directament a les delegacions
provincials de l’Oficina del Cens Electoral corresponent o a través dels ajuntaments
o consolats, els qui les han de remetre immediatament a les respectives
delegacions.
6. La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, en un termini de tres
dies, ha de resoldre les reclamacions presentades i ordenar les rectificacions
pertinents, que han de ser exposades al públic el dissetè dia posterior a la
convocatòria. Així mateix s’ha de notificar la resolució adoptada a cadascun dels
reclamants i als ajuntaments i consolats corresponents.
7. L’Oficina del Cens Electoral ha de remetre a tots els electors una targeta
censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la
secció i mesa en la qual li correspon votar, i ha de comunicar igualment als electors
afectats les modificacions de seccions, locals o meses, a què es refereix l’article 24
de la present Llei orgànica.»
Divuit. L’apartat 1 de l’article 40 queda redactat de la manera següent:
«1. Contra les resolucions de l’Oficina del Cens Electoral es pot interposar
recurs davant del jutge contenciós administratiu en un termini de cinc dies a partir de
la seva notificació.»
Dinou.

S’inclouen dos apartats 2 i 3 a l’article 50 amb la següent redacció:

«... 2. Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebrin queda
prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels
poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que
utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves
pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les
eleccions.
3. Així mateix, durant el mateix període queda prohibit realitzar qualsevol acte
d’inauguració d’obres o serveis públics o projectes d’aquests, sigui quina sigui la
denominació utilitzada, sense perjudici que les esmentades obres o serveis puguin
entrar en funcionament en l’esmentat període.»
La resta igual, si bé els vigents apartats 2 i 3 passen a ser els apartats 4 i 5.
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L’article 53 queda redactat de la manera següent:

«Article 53.

Període de prohibició de campanya electoral.

No es pot difondre propaganda electoral ni fer-se cap acte de campanya electoral
una vegada que aquesta legalment hagi acabat. L’obtenció gratuïta de mitjans
proporcionats per les administracions públiques queda limitada al període estricte
de campanya electoral. Les limitacions anteriors s’estableixen sense perjudici de les
activitats realitzades pels partits, coalicions i federacions en l’exercici de les seves
funcions constitucionalment reconegudes i, en particular, a l’article 20 de la
Constitució.
No obstant això, des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici legal de la
campanya, queda prohibida la realització de publicitat o propaganda electoral
mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans
digitals, i no es poden justificar les esmentades actuacions per l’exercici de les
activitats ordinàries dels partits, coalicions o federacions reconegudes en l’apartat
anterior.»
Vint-i-un. L’apartat 1 de l’article 54 queda redactat de la manera següent:
«1. La celebració d’actes públics de campanya electoral es regeix pel que
disposa la legislació reguladora del dret de reunió. Les atribucions encomanades en
aquesta matèria a l’autoritat governativa s’entenen assumides per les juntes
electorals provincials, sense perjudici de la potestat de la Junta Electoral Central
d’unificació de criteris interpretatius.»
Vint-i-dos. L’apartat 3 de l’article 55 queda redactat de la manera següent:
«3. La despesa de les candidatures en aquest tipus de publicitat no pot
excedir del 20 per cent del límit de despeses que preveuen els articles 175.2,
193.2 i 227.2, segons el procés electoral de què es tracti.»
Vint-i-tres. La rúbrica de la secció 6a del capítol VI del títol I queda redactada de la
manera següent:
«Secció 6a Utilització de mitjans de comunicació per a la campanya electoral.»
Vint-i-quatre.
«Article 60.

L’article 60 queda redactat de la manera següent:
Publicitat electoral en mitjans de comunicació.

1. No es poden contractar espais de publicitat electoral en els mitjans de
comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada.
2. Durant la campanya electoral els partits, federacions, coalicions i agrupacions
que concorrin a les eleccions tenen dret a espais gratuïts de propaganda en les
emissores de televisió i de ràdio de titularitat pública de conformitat amb el que
estableixen els articles següents.»
Vint-i-cinc. L’article 66 queda redactat de la manera següent:
«Article 66.

Garantia de pluralisme polític i social.

1. El respecte al pluralisme polític i social, així com a la igualtat, proporcionalitat
i la neutralitat informativa en la programació dels mitjans de comunicació de titularitat
pública en període electoral, han de ser garantits per l’organització dels esmentats
mitjans i el seu control previstos en les lleis. Les decisions dels òrgans d’administració
dels referits mitjans en l’indicat període electoral són recurribles davant la Junta
Electoral competent de conformitat amb el que preveu l’article anterior i segons el
procediment que disposi la Junta Electoral Central.
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2. Durant el període electoral les emissores de titularitat privada han de
respectar els principis de pluralisme i igualtat. Així mateix, en l’esmentat període, les
televisions privades també han de respectar els principis de proporcionalitat i
neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals així com en la informació
relativa a la campanya electoral d’acord amb les instruccions que, a aquest efecte,
elabori la Junta Electoral competent.»
Vint-i-sis. L’apartat 7 de l’article 69 queda redactat de la manera següent:
«7. Durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació
i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació.»
Vint-i-set. S’inclou un apartat 4 a l’article 70 amb la redacció següent:
«4. Dins el termini dels dos dies següents al de la proclamació de les
candidatures, s’han de remetre a les juntes electorals corresponents, preferentment
en format electrònic, les suficients paperetes de les diferents formacions polítiques
que concorren a les eleccions per al seu lliurament, preferentment també en format
electrònic, a aquestes, els efectes de la seva reproducció per als enviaments de
publicitat i de propaganda electoral.»
Vint-i-vuit. L’article 75 queda redactat de la manera següent:
«Article 75.

Exercici del vot per persones que viuen a l’estranger.

1. A les eleccions a diputats, senadors, membres de les assemblees legislatives
de les comunitats autònomes, membres de les assemblees de les ciutats autònomes
de Ceuta i Melilla i diputats al Parlament Europeu, quan en aquest últim cas s’opti
per l’elecció a Espanya, els espanyols inscrits en el cens dels electors residents
absents que viuen a l’estranger han de formular mitjançant imprès oficial la sol·licitud
de vot dirigida a la corresponent delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral,
no més tard del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria. L’esmentat imprès s’ha
de remetre als espanyols inscrits en l’esmentat Cens, sense perjudici de trobar-se
disponible des de l’endemà de la convocatòria electoral a les dependències consulars
i de poder obtenir-se per via telemàtica. A l’imprès de sol·licitud s’hi ha d’acompanyar
fotocòpia del passaport o del document nacional d’identitat, expedits per les autoritats
espanyoles o, si no, certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de
matrícula consular expedides pel Consolat d’Espanya al país de residència.
2. Rebuda la sol·licitud, les delegacions provincials de l’Oficina del Cens
Electoral han de remetre a la direcció de la inscripció de l’elector les paperetes i el
sobre o sobres de votació, dos certificats idèntics d’estar inscrit en el Cens de
residents absents, així com un sobre en el qual ha de figurar la direcció de la junta
electoral competent i un altre amb la direcció de l’Oficina Consular de Carrera o
Secció Consular de la Missió Diplomàtica en la qual estan inscrits.
3. L’esmentat enviament s’ha de fer per correu certificat i no més tard del
trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria, en les províncies on no hagi estat
impugnada la proclamació de candidats, i en les restants, no més tard del quarantadosè.
4. Els electors que optin per exercir per correu el seu dret de vot han d’incloure
en el sobre dirigit a la junta electoral corresponent, al costat del sobre o sobres de
votació i el certificat d’estar inscrit en el cens, fotocòpia del passaport o del document
nacional d’identitat expedits per les autoritats espanyoles o, si no, certificació de
nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registre de matrícula consular expedides
pel Consolat d’Espanya al país de residència i enviar tot això en el sobre dirigit a
l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la qual
l’elector estigui adscrit, per correu certificat no més tard del cinquè dia anterior al dia
de l’elecció.
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5. Els electors que optin per dipositar el vot en urna, ho han de fer entre el
quart i segon dia, tots dos inclusivament, anteriors al dia de l’elecció lliurant
personalment els sobres en les oficines o seccions consulars en les quals estiguin
inscrits o en els llocs que a aquest efecte s’habilitin per fer-ho. A aquest fi, les
dependències consulars habilitades han de disposar d’una urna o urnes custodiades
per un funcionari consular.
6. L’elector ha d’acreditar la seva identitat davant el funcionari consular
mitjançant el passaport, el document nacional d’identitat o la certificació de
nacionalitat o d’inscripció en el Registre de matrícula consular expedides pel
Consolat d’Espanya al país de residència, i, amb l’exhibició i el lliurament previs d’un
dels certificats d’inscripció en el cens de residents absents que prèviament ha rebut,
ha de dipositar el sobre dirigit a la junta electoral competent per al seu escrutini, una
vegada que el funcionari consular estampi en l’esmentat sobre el segell de l’Oficina
Consular en el qual consti la data del seu dipòsit.
7. Durant els dies assenyalats per efectuar el dipòsit del vot en urna els responsables
consulars han d’establir les mesures per facilitar-ne l’exercici pels electors, així com les
que es considerin necessàries per a la correcta guarda i custòdia de les urnes, que han
d’incloure el precintat d’aquestes en finalitzar cada jornada. Els representants de les
candidatures concurrents a les eleccions poden estar presents a les dependències
consulars habilitades durant els dies del dipòsit de vot en urna.
8. Finalitzat el termini del dipòsit del vot en urna, el funcionari consular ha
d’expedir una acta que ha de contenir el nombre de certificacions censals rebudes
i, si s’escau, les incidències que s’hagin pogut produir, així com el nombre de sobres
rebuts per correu fins a la finalització del dipòsit del vot en urna. L’endemà, els
sobres dipositats pels electors i els rebuts per correu al costat de l’acta expedida pel
funcionari consular han de ser remesos, mitjançant enviament electoral, a l’oficina
que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri d’Afers Exteriors, la qual, al seu
torn, ha de procedir a l’enviament urgent dels esmentats sobres a les juntes electorals
corresponents.
9. En tots els supòsits regulats en el present article és indispensable per a la
validesa d’aquests vots que consti clarament en el sobre esmentat un mata-segells o
una altra inscripció oficial d’una oficina de correus de l’Estat en qüestió o, si s’escau, de
l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent,
que certifiqui, de manera indubtable, el compliment del requisit temporal que en cada
cas es preveu.
10. El dia de l’escrutini general, i abans de procedir a aquest escrutini, la Junta
Electoral competent s’ha de constituir en mesa electoral, a les vuit hores de l’endemà,
amb els interventors que a aquest efecte designin les candidatures concurrents.
11. A continuació, el seu president ha de procedir a introduir en l’urna o urnes
els sobres de votació dels residents absents rebuts fins a aquest dia i el secretari
anota els noms dels votants en la corresponent llista.
Tot seguit, la Junta ha d’escrutar tots aquests vots i incorporar els resultats a
l’escrutini general.
12. El Govern, amb l’informe previ de la Junta Electoral Central, pot regular els
criteris i limitar els supòsits d’aplicació d’aquest article, així com establir altres
procediments per al vot dels residents absents que visquin en estats estrangers on
no és practicable el que disposa aquest article.»
Vint-i-nou.

S’inclou un apartat 5 a l’article 79 amb la següent redacció.

«5. Des del moment en què prengui possessió com a interventor en una mesa, la
persona designada ja no pot exercir la funció d’apoderat en altres meses electorals.»
Trenta.

L’apartat 3 de l’article 86 queda redactat de la manera següent:

«3. Cada elector ha de manifestar el seu nom i cognoms al president. Els
vocals i interventors han de comprovar, per l’examen de les llistes del cens electoral
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o de les certificacions aportades, el dret a votar de l’elector, així com la seva identitat,
que s’ha de justificar conforme al que disposa l’article anterior. Immediatament,
l’elector ha de lliurar per la seva pròpia mà al president el sobre o sobres de votació
tancats. A continuació aquest, sense ocultar-los ni un moment a la vista del públic,
ha de dir en veu alta el nom de l’elector i, afegint “Vota”, ha de lliurar el sobre o
sobres a l’elector qui els ha de dipositar en l’urna o urnes.»
Trenta-un.

L’apartat 2 de l’article 87 queda redactat de la manera següent:

«2. No obstant això, el Govern, amb l’informe previ de la Junta Electoral
Central, ha de regular un procediment de votació per a les persones cegues o amb
discapacitat visual que els permeti exercir el seu dret de sufragi, garantint el secret
del vot, que s’ha d’aplicar, en tot cas, a les eleccions al Congrés dels Diputats i al
Senat, a les eleccions al Parlament Europeu i als supòsits de referèndum.»
Trenta-dos.

L’apartat 2 de l’article 96 queda redactat de la manera següent:

«2. També són nuls en tots els processos electorals els vots emesos en
paperetes en les quals s’hagin modificat, afegit o ratllat noms de candidats que hi
són compresos o alterat el seu ordre de col·locació, així com aquelles en les quals
s’hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol altra alteració de
caràcter voluntari o intencionat.»
Trenta-tres.

L’apartat 2 de l’article 127 queda redactat de la manera següent:

«2. Tant la meritació com el pagament de les esmentades subvencions a les
formacions polítiques o a qualsevol altra persona o entitat a les quals, per qualsevol
títol, s’hagi transmès el crèdit corresponent poden quedar condicionats, si així ho
acorda l’Administració electoral, a la justificació de l’adquisició pels electes
pertanyents a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors de la
condició plena de diputat, senador, membre del Parlament Europeu o membre de la
corresponent corporació local i de l’exercici efectiu del càrrec per al qual hagin estat
elegits per l’elecció i desenvolupament del qual s’han meritat o es meritin les
esmentades subvencions. La comprovació i certificació d’aquests supòsits correspon
als òrgans de govern de la institució en què s’hagi d’exercitar l’esmentat càrrec.»
Trenta-quatre.
«Article 129.

L’article 129 queda redactat de la manera següent:
Límit d’aportació.

Cap persona, física o jurídica, pot aportar més de 10.000 euros als comptes
oberts per un mateix partit, federació, coalició o agrupació per recaptar fons a les
eleccions convocades.»
Trenta-cinc.

L’apartat 1 de l’article 131 queda redactat de la manera següent:

«1. Cap partit, federació, coalició o agrupació pot realitzar despeses electorals
que superin els limitis establerts en les disposicions especials d’aquesta Llei, que
s’entenen sempre referides en euros constants.»
Trenta-sis.

L’apartat 4 de l’article 133 queda redactat de la manera següent:

«4. L’Estat, en el termini de 30 dies posterior a la presentació davant el Tribunal
de Comptes de la seva comptabilitat i en concepte d’avançament mentre no
concloguin les actuacions del Tribunal de Comptes, ha de lliurar als administradors
electorals el 90% de l’import de les subvencions que, d’acord amb els criteris que
estableix la present Llei, els correspongui d’acord amb els resultats generals
publicats en el “Butlletí Oficial de l’Estat”, descomptat, si s’escau, l’avançament a
què es refereix l’apartat 1 de l’article 127 bis d’aquesta Llei. En l’esmentat acte, els
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partits, coalicions, federacions i agrupacions d’electors han de presentar per poder
percebre aquest avançament aval bancari pel 10% de la subvenció percebuda, així
com, si així ho acorda l’Administració electoral, certificació expedida per l’òrgan
corresponent que acrediti fefaentment l’adquisició pels electes pertanyents a les
esmentades formacions polítiques de la condició plena de diputat, senador, membre
del Parlament Europeu o membre de la corresponent corporació local i l’exercici
efectiu del càrrec per al qual hagin estat elegits i per l’elecció dels quals s’hagin
meritat o es meritin les subvencions recollides en aquesta Llei.
Tampoc és procedent la concessió de l’esmentat avançament quan en la
formació política figurin persones en les quals concorri la circumstància a la qual es
refereix el paràgraf b de l’apartat 2 de l’article 6 de la present Llei.»
Trenta-set.

L’apartat 5 de l’article 133 queda redactat de la manera següent:

«5. En els mateixos termes han d’informar al Tribunal de Comptes les empreses
que hagin facturat amb aquells partits i associacions esmentats en el paràgraf
primer, per despeses electorals superiors a 10.000 euros.»
Trenta-vuit.

El primer paràgraf de l’article 139 queda redactat de la manera següent:

«Es castiga amb les penes de sis mesos a dos anys i de multa de sis a vint-iquatre mesos els funcionaris públics que:...»
La resta, igual.
Trenta-nou.

L’article 140 queda redactat de la manera següent:

«Article 140.

Delictes per abús d’ofici o falsedat.

1. Es castiga amb les penes de presó de tres a set anys i multa de divuit a vinti-quatre mesos els funcionaris que abusant del seu ofici o càrrec realitzin alguna de
les següents falsedats:... [La resta, igual].
2. Si les falsedats a les quals es refereix aquest article es cometen per imprudència
greu, se sancionen amb la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.»
Quaranta. L’article 141 queda redactat de la manera següent:
«Article 141.

Delicte per infracció dels tràmits per al vot per correu.

1. El particular que vulneri els tràmits establerts per al vot per correu s’ha de
castigar amb les penes de presó de tres mesos a un any o la de multa de sis a vinti-quatre mesos.
2. El particular que participi en alguna de les falsedats assenyalades a l’article
anterior s’ha de castigar amb la pena de presó de sis mesos a tres anys.»
Quaranta-un.
«Article 142.

L’article 142 queda redactat de la manera següent:
Delicte per emissió de diversos vots o emissió sense capacitat.

Els qui votin dues o més vegades a la mateixa elecció o els qui votin sense
capacitat per fer-ho s’han de castigar amb les penes de presó de sis mesos a dos
anys, multa de sis mesos a dos anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec
públic d’un a tres anys.»
Quaranta-dos.
«Article 143.

L’article 143 queda redactat de la manera següent:
Delictes per abandonament o incompliment en les meses electorals.

El president i els vocals de les meses electorals així com els seus respectius
suplents que deixin de concórrer o exercir les seves funcions, les abandonin sense
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causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d’excusa o
avís previ que els imposa aquesta Llei, incorren en la pena de presó de tres mesos
a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.»
Quaranta-tres. L’article 144 queda redactat de la manera següent:
«Article 144.

Delictes en matèria de propaganda electoral.

1. Es castiga amb la pena de presó de tres mesos a un any o la de multa de
sis a vint-i-quatre mesos els qui portin a terme algun dels actes següents:
a) Fer actes de propaganda una vegada finalitzat el termini de la campanya
electoral.
b) Infringir les normes legals en matèria de cartells electorals i espais reservats
d’aquests, així com les normes relatives a les reunions i altres actes públics de
propaganda electoral.
2. Es castiga amb les penes de presó de sis mesos a dos anys i la de multa de
sis mesos a una any els membres en actiu de les Forces Armades i seguretat de
l’Estat, de les policies de les comunitats autònomes i locals, els jutges, magistrats i
fiscals i els membres de les juntes electorals que difonguin propaganda electoral o
portin a terme altres activitats de campanya electoral.»
Quaranta-quatre.
«Article 145.

L’article 145 queda redactat de la manera següent:
Delictes en matèria d’enquestes electorals.

Els qui infringeixin la normativa vigent en matèria d’enquestes electorals s’han
de castigar amb la pena de presó de tres mesos a un any, multa de dotze a vint-iquatre mesos i inhabilitació especial per a professió, ofici, indústria o comerç per
temps d’un a tres anys.»
Quaranta-cinc.

L’article 146 queda redactat de la manera següent:

«1. Es castiguen amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o multa de
dotze a vint-i-quatre mesos:
a) Els qui per mitjà de recompensa, donacions, remuneracions o promeses
d’aquestes, sol·licitin directament o indirectament el vot d’algun elector, o l’indueixin
a l’abstenció.
b) Els qui amb violència o intimidació pressionin sobre els electors perquè no
usin del seu dret, l’exercitin contra la seva voluntat o descobreixin el secret de vot.
c) Els qui impedeixin o dificultin injustificadament l’entrada, sortida o
permanència dels electors, candidats, apoderats, interventors i notaris en els llocs
en els quals es realitzin actes del procediment electoral.
2. Els funcionaris públics que usin de les seves competències per a alguns
dels fins assenyalats en aquest article han d’incórrer en les penes assenyalades al
número anterior i, a més, en la inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic
d’un a tres anys.»
Quaranta-sis. L’article 147 queda redactat de la manera següent:
«Article 147.

Delicte d’alteració de l’ordre de l’acte electoral.

Els que pertorbin greument l’ordre en qualsevol acte electoral o penetrin en els
locals on aquests se celebrin portant armes o altres instruments susceptibles de ser
usats com a tals, s’han de castigar amb la pena de presó de tres a dotze mesos o la
multa de sis a vint-i-quatre mesos.»
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Quaranta-set. L’apartat 1 de l’article 149 queda redactat de la manera següent:
«1. Els administradors generals i de les candidatures dels partits, federacions,
coalicions o agrupacions d’electors que falsegin els comptes, reflectint o ometent
indegudament en aquests comptes aportacions o despeses o usant de qualsevol
artifici que suposi augment o disminució de les partides comptables, s’han de
castigar amb la pena de presó d’un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre
mesos.»
Quaranta-vuit. L’article 150 queda redactat de la manera següent:
«Article 150.

Delicte d’apropiació indeguda de fons electorals.

1. Els administradors generals i de les candidatures, així com les persones
autoritzades a disposar dels comptes electorals, que s’apropiïn o distreguin fons per
a fins diferents dels que preveu aquesta Llei s’han de sancionar amb les penes de
presó d’un a quatre anys i multa de sis a dotze mesos, si els fons apropiats o distrets
no superen els 50.000 euros, i de presó de dos a sis anys i multa de dotze a vint-iquatre mesos, en cas contrari.
2. Els tribunals, tenint en compte la gravetat del fet i les seves circumstàncies,
les condicions del culpable i la finalitat perseguida per aquest, poden imposar la
pena de presó de sis mesos a un any i la de multa de tres a sis mesos.»
Quaranta-nou. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 153 i els apartats 1 i 2 de l’article 153
queden redactats de la manera següent:
«1. Tota infracció de les normes obligatòries que estableix aquesta Llei que no
constitueixi un delicte l’ha de sancionar la junta electoral competent. La multa és de
300 a 3.000 euros si es tracta d’autoritats o funcionaris i de 100 a 1.000 si la duen a
terme particulars.
2. Les infraccions del que disposa aquesta Llei sobre règim d’enquestes
electorals se sancionen amb multa de 3.000 a 30.000 euros.»
Cinquanta.

L’apartat 2 de l’article 155 queda redactat de la manera següent:

«2. També són incompatibles:
a) El president de la Comissió Nacional de la Competència.
b) Els membres del Consell d’Administració de la Corporació de Ràdio Televisió
Espanyola.»
Apartat c) igual.
«d) Els delegats del Govern en autoritats portuàries, confederacions
hidrogràfiques, societats concessionàries d’autopistes de peatge i en els ens
esmentats en el paràgraf següent.»
Apartat e) igual.
Cinquanta-un.

L’apartat 3 de l’article 169 queda redactat de la manera següent:

«3. Per presentar candidatures, les agrupacions d’electors necessiten,
almenys, la signatura de l’1% dels inscrits en el cens electoral de la circumscripció.
Els partits, federacions o coalicions que no hagin obtingut representació en cap de
les cambres en l’anterior convocatòria d’eleccions necessiten la signatura, almenys,
del 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual
pretenguin la seva elecció. Cap elector pot prestar la seva signatura a més d’una
candidatura.»
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L’article 175 queda redactat de la manera següent:
Subvenció de despeses en eleccions al Congrés i Senat.

1. L’Estat subvenciona les despeses que originin les activitats electorals
d’acord amb les següents regles:
a) 21.167,64 per cada escó obtingut al Congrés dels Diputats o al Senat.
b) 0,81 euros per cadascun dels vots aconseguits per cada candidatura al
Congrés, un dels membres dels quals almenys hagi obtingut escó de diputat.
c) 0,32 euros per cadascun dels vots aconseguits per cada candidat que hagi
obtingut escó de senador.
2. Per a les eleccions a les Corts Generals o a qualsevol de les seves cambres,
el límit de les despeses electorals és el que resulti de multiplicar per 0,37 euros el
nombre d’habitants corresponents a la població de dret de les circumscripcions on
presenti les seves candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació.
3. A més de les subvencions a què es refereixen els apartats anteriors, l’Estat
subvenciona els partits, federacions, coalicions o agrupacions les despeses
electorals originades per l’enviament directe i personal als electors de sobres i
paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral d’acord amb les regles
següents:
a) S’han d’abonar 0,22 euros per elector en cadascuna de les circumscripcions
en les quals hagi presentat llista al Congrés dels Diputats i al Senat, sempre que la
candidatura de referència hagi obtingut el nombre de diputats o senadors o de vots
necessari per constituir un grup parlamentari en una cambra o en l’altra.
L’obtenció de grup parlamentari en les dues cambres només dóna dret a percebre
la subvenció una sola vegada.
b) La quantitat subvencionada no ha d’estar inclosa dins del límit previst a
l’apartat 2 d’aquest article, sempre que s’hagi justificat la realització efectiva de
l’activitat a què es refereix aquest apartat.
4. Les quantitats esmentades en els apartats anteriors es refereixen a euros
constants. Per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda es fixen les quantitats
actualitzades en els cinc dies següents a la convocatòria.
5. No és procedent el pagament de les subvencions en els supòsits que
estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 127 de la present Llei.»
Cinquanta-tres.

L’apartat 1 de l’article 179 queda redactat de la manera següent:

«1. Cada terme municipal constitueix una circumscripció en la qual s’elegeix el
nombre de regidors que resulti de l’aplicació de l’escala següent:
Fins a 100 residents: 3.
De 101 a 250 residents: 5.»
La resta, igual.
Cinquanta-quatre.

L’article 184 queda redactat de la manera següent:

«Article 184. Regidors de municipis amb població inferior a 250 habitants i no
sotmesos a règim de Consell Obert.
a) Cada partit, coalició, federació o agrupació pot presentar una llista com a
màxim de tres noms si el municipi té fins a 100 residents o de cinc noms si té entre
101 i 250 residents.
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b) Cada elector pot donar el seu vot a un màxim de dos entre els candidats
proclamats en el districte en cas de municipis de fins a 100 residents o a un màxim
de quatre als municipis entre 101 i 250 residents.
c) S’ha d’efectuar el recompte de vots obtinguts per cada candidat en el districte, i
s’han d’ordenar en una columna les quantitats representatives de més gran a més petita.
d) S’han de proclamar electes els candidats que obtinguin un nombre de vots més
gran fins a completar el nombre total de regidors a elegir en funció de la població.
e) Els casos d’empat s’han de resoldre per sorteig.
f) En cas de mort, incapacitat o renúncia d’un regidor, la vacant s’ha d’atribuir
al candidat següent que més vots hagi obtingut.»
Cinquanta-cinc. Se suprimeix l’article 190.
Cinquanta-sis. L’article 193 queda redactat de la manera següent:
«Article 193.

Subvencions de despeses electorals municipals.

1. L’Estat subvenciona les despeses que originin les activitats electorals
d’acord amb les següents regles:
a) 270,90 euros per a cada regidor electe.
b) 0,54 euros per a cadascun dels vots obtinguts per cada candidatura, un
membre dels quals, almenys, hagi estat proclamat regidor.
2. Per a les eleccions municipals el límit de les despeses electorals és el que
resulti de multiplicar per 0,11 euros el nombre d’habitants corresponents a les poblacions
de dret de les circumscripcions on presenti les seves candidatures cada partit, federació,
coalició o agrupació. Per cada província, els que concorrin a les eleccions en, almenys,
el 50 per 100 dels seus municipis, poden gastar, a més, uns altres 150.301,11 euros
per cadascuna de les províncies en les quals compleixin la referida condició.
3. A més de les subvencions a què es refereixen els apartats anteriors, l’Estat
subvenciona els partits, federacions, coalicions o agrupacions les despeses electorals
originades per l’enviament directe i personal als electors de sobres i paperetes
electorals o de propaganda i publicitat electoral d’acord amb les regles següents:
a) S’abonen 0,22 euros per elector en cadascuna de les circumscripcions en
les quals hagi obtingut representació en les corporacions locals de què es tracti,
sempre que la candidatura de referència hagi presentat llistes en el 50 per 100 dels
municipis de més de 10.000 habitants de la província corresponent i hagi obtingut,
almenys, representació en el 50 per 100 d’aquests municipis.
b) La quantitat subvencionada no està inclosa dins del límit previst a l’apartat 2
d’aquest article, sempre que s’hagi justificat la realització efectiva de l’activitat a la qual
es refereix aquest apartat.
4. Les quantitats esmentades en els apartats anteriors es refereixen a euros
constants. Per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda es fixen les quantitats
actualitzades en els cinc dies següents a la convocatòria.
5. No és procedent el pagament de les subvencions en els supòsits que
estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 127 de la present Llei.»
Cinquanta-set.
«Article 197.

L’apartat 1 de l’article 197 queda redactat de la manera següent:
Moció de censura de l’alcalde.

1. L’alcalde pot ser destituït mitjançant moció de censura, la presentació,
tramitació i votació de la qual s’ha de regir per les següents normes:
a) La moció de censura l’ha de proposar, almenys, la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació i ha d’incloure un candidat a l’Alcaldia, i
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ho pot ser qualsevol regidor l’acceptació expressa del qual consti en l’escrit de
proposició de la moció.
En cas que algun dels proposants de la moció de censura formi o hagi format
part del grup polític municipal al qual pertany l’alcalde la censura del qual es proposa,
la majoria exigida en el paràgraf anterior s’ha de veure incrementada en el mateix
nombre de regidors que estiguin en tals circumstàncies.
Aquest mateix supòsit és aplicable quan algun dels regidors proposants de la
moció hagi deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup polític municipal al qual
es va adscriure a l’inici del seu mandat.»
Apartats b), c) i d) igual.
«e) La mesa s’ha de limitar a donar lectura a la moció de censura, constatant
per poder seguir amb la seva tramitació que en aquest mateix moment s’han de
mantenir els requisits exigits en els tres paràgrafs de l’apartat a), donant la paraula,
si s’escau, durant un breu temps, si estan presents, al candidat a l’alcaldia, a l’alcalde
i als portaveus dels grups municipals, i a sotmetre a votació la moció de censura.»
Cinquanta-vuit.
següent:

Els apartats 9 i 10 de l’article 201 queden redactats de la manera

«[...]
9. L’Estat ha de subvencionar les despeses que originin les eleccions als
cabildos insulars d’acord amb les següents regles:
a) 1.625,44 euros per cada conseller insular electe.
b) 0,65 euros per cadascun dels vots obtinguts per cada candidatura, un
membre dels quals, almenys, hagi estat proclamat conseller Insular.
10. Per a les eleccions a cabildos insulars el límit de les despeses electorals
ha de ser el que resulti de multiplicar per 0,16 euros el nombre d’habitants
corresponents a la població de dret de cadascuna de les illes on presenti les seves
candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació.
[...]»
Cinquanta-nou.
redacció:

S’inclouen dos paràgrafs en l’apartat 1 de l’article 205 amb la següent

«[...]
El procés de constitució de les diputacions s’ha d’ajornar fins que s’hagin resolt
prèviament tots els recursos contenciosos electorals contra la proclamació de
regidors electes als municipis de la província.
En cas que s’hagin de convocar noves eleccions en algun municipi de la
província, bé per no haver-se presentat cap candidatura, bé per haver-se anul·lat
totalment o parcialment el procés com a conseqüència dels corresponents recursos
contenciosos electorals, no s’ha de posposar la constitució de la Diputació Provincial,
si bé, en el supòsit que com a conseqüència de la celebració d’eleccions locals
parcials s’alteri l’atribució de llocs a la diputació provincial, les juntes electorals de
zona han de realitzar les operacions necessàries per fer una nova assignació.»
Seixanta.

L’apartat 2 de l’article 205 queda redactat de la manera següent:

«2. Als efectes del que preveu el número anterior, en els municipis de menys
de 250 habitants als quals es refereix l’article 184 d’aquesta Llei, el nombre de vots
que s’ha de tenir en compte per cada candidatura s’obté dividint la suma dels vots
obtinguts per cadascun dels seus components entre el nombre de candidats que
formaven la corresponent llista fins a un màxim de quatre. Es corregeixen per defecte
les fraccions resultants.»
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L’article 227 queda redactat de la manera següent:

«Article 227.

Subvenció de despeses electorals per al Parlament Europeu.

1. L’Estat subvenciona les despeses que originen les activitats electorals
d’acord amb les següents regles:
a) 32.508,74 euros per cada escó obtingut.
b) 1,08 euros per cadascun dels vots obtinguts per cada candidatura, un
membre dels quals, almenys, hagi obtingut escó de diputat.
2. Per a les eleccions al Parlament Europeu, el límit de les despeses electorals
és el que resulti de multiplicar per 0,19 euros el nombre d’habitants corresponents a
la població de dret en les seccions electorals on s’hagi sol·licitat que s’efectuï la
difusió de les paperetes.
3. A més de les subvencions a què es refereixen els apartats anteriors, l’Estat
ha de subvencionar els partits, federacions, coalicions o agrupacions les despeses
electorals originades per l’enviament directe i personal als electors, en almenys una
comunitat autònoma, de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat
electoral d’acord amb les regles següents:
a) S’abonen 0,16 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
almenys un diputat i com a mínim un 15 per 100 dels vots vàlids emesos.
b) S’abonen 0,11 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
almenys un diputat i com a mínim un 6 per 100 dels vots vàlids emesos.
c) S’abonen 0,03 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
almenys un diputat i com a mínim un 3 per 100 dels vots vàlids emesos.
d) S’abonen 0,02 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
almenys un diputat i com a mínim un 1 per 100 dels vots vàlids emesos.

obtingut
obtingut
obtingut
obtingut

La quantitat subvencionada no està inclosa dins del límit previst a l’apartat 2
d’aquest article, sempre que s’hagi justificat la realització efectiva de l’activitat a la
qual es refereix aquest apartat.
4. Les quantitats esmentades en els apartats anteriors es refereixen a euros
constants. Per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda es fixen les quantitats
actualitzades en els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions.
5. No és procedent el pagament de les subvencions en els supòsits que
estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 127 de la present Llei.»
Seixanta-dos.
manera següent:

L’apartat 2 de la disposició addicional primera queda redactat de la

«2. En aplicació de les competències que la Constitució reserva a l’Estat
s’apliquen també a les eleccions a assemblees legislatives de comunitats autònomes
convocades per aquestes, els següents articles del títol I d’aquesta Llei orgànica: 1
al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 i 8; 47.4; 49; 50.1, 2 i 3; 51.2 i 3; 52; 53; 54; 58;
59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 i 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92;
93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 i 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.»
Seixanta-tres. S’inclou una disposició transitòria vuitena amb la redacció següent:
«Disposició transitòria vuitena. Congelació de subvencions per a despeses
electorals i enviaments de publicitat i propaganda electoral.
Les subvencions referides en els articles: 175.1.a), b) i c); 193.1.a) i b); 175.3.a);
193.3.a) s’entenen congelades a data de 31 de desembre de 2010 durant l’exercici
2011.»
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Disposició addicional única. Actualització de les subvencions per vots, escons i
enviaments electorals.
Les quantitats referides a subvencions per vot i escó a les formacions polítiques, així
com per als enviaments de publicitat i propaganda electoral han estat actualitzades en
data 1 d’agost 2010.
Disposició transitòria primera.
Els límits de les despeses a què es refereixen els articles 175.2, 193.2, 201.10 i 227.2
per a cada un dels processos electorals, registren una reducció del 15 per cent sobre la
xifra actualitzada per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda en els cinc dies següents
a la primera convocatòria electoral de què es tracti.
Disposició transitòria segona. Cens electoral vigent per a les eleccions de maig de
2011.
Sense perjudici del que preveu l’apartat 1, de l’article 39, de la Llei orgànica del règim
electoral general, el cens electoral vigent per a les eleccions que se celebren el 22 de maig
de 2011 és el tancat l’1 de febrer de 2011.
Disposició derogatòria. Derogació normativa.
Queden derogades la Llei orgànica 2/1988, de 3 de maig, reguladora de la publicitat
electoral en emissores de televisió privada i totes les normes o disposicions que s’oposin
al que estableix la present Llei.
Disposició final primera.
bases del règim local.

Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

1. L’article 29 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
queda redactat de la manera següent:
«Article 29.
1.

Funcionen en Consell Obert:

a) Els municipis que tradicionalment i voluntàriament comptin amb aquest
singular règim de govern i administració.
b) Els altres en els quals per la seva localització geogràfica, la millor gestió
dels interessos municipals o altres circumstàncies ho facin aconsellable.
2. La constitució en consell obert dels municipis a què es refereix l’apartat b)
del número anterior, requereix petició de la majoria dels veïns, decisió favorable per
majoria de dos terços dels membres de l’Ajuntament i aprovació per la Comunitat
Autònoma.
3. En el règim de Consell Obert, el govern i l’administració municipals corresponen
a un alcalde i una assemblea veïnal de la qual formen part tots els electors. Ajusten el
seu funcionament als usos, costums i tradicions locals i, si no, al que estableixen
aquesta Llei i les lleis de les comunitats autònomes sobre règim local.
4. No obstant això, els alcaldes de les corporacions de municipis de menys de
100 residents poden convocar els seus veïns a Consell Obert per a decisions
d’especial transcendència per al municipi. Si així ho fan, s’han de sotmetre
obligatòriament al criteri de l’assemblea veïnal constituïda a l’efecte.
Els municipis que amb anterioritat estaven obligats per Llei en funció del nombre
de residents a funcionar en Consell Obert, poden continuar amb aquest règim
especial de govern i administració si després de la sessió constitutiva de la
Corporació, convocada l’assemblea veïnal, així ho acorden per unanimitat els tres
membres electes i la majoria dels veïns.»
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2. S’afegeix una nova lletra c) en l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, que ha de tenir la següent redacció:
«c) El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del mínim legal
dels seus membres, que mai pot ser inferior a tres. Als municipis de fins a 100
residents, que no funcionin en règim de Consell Obert, el Ple s’ha de constituir
vàlidament amb l’assistència del nombre legal dels seus membres, que mai ha de
ser inferior a dos. Aquests quòrums s’han de mantenir durant tota la sessió.
En tot cas, es requereix l’assistència del president i del secretari de la Corporació
o dels qui legalment els substitueixin.»
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present Llei 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, 28 de gener de 2011.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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