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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5466 Reial decret 423/2011, de 25 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l’actualització mensual del cens 
electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en aquest.

La 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, introdueix determinades reformes en el sistema 
d’actualització mensual del cens electoral.

El Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l’actualització mensual del 
cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en aquest cens, 
desplega el que disposen els articles 34 a 37 de la Llei orgànica 5/1985, en la redacció que 
en fa la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març, en els articles 1 a 3, que ara és necessari 
actualitzar.

D’altra banda, l’article 105 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel 
Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, estableix que tots els estrangers als quals 
s’hagi expedit un visat o una autorització per quedar-se a Espanya per un període superior 
a sis mesos tenen el dret i l’obligació d’obtenir la targeta d’identitat d’estranger, que han de 
sol·licitar personalment en el termini d’un mes des de la seva entrada a Espanya o des que 
es concedeixi l’autorització corresponent, respectivament, i que la targeta d’identitat 
d’estranger és el document destinat a identificar l’estranger a l’efecte d’acreditar la seva 
situació legal a Espanya. A més, a l’article 109.1, apartat g), estableix que, a la Direcció 
General de la Policia, hi ha d’haver un Registre central d’estrangers en què s’han d’anotar 
les autoritzacions de residència.

A més, el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i 
residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres 
estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, estableix a l’article 7.1 que els 
ciutadans d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat part en l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu tenen dret a residir en territori espanyol per un període superior 
a tres mesos i que els interessats estan obligats a sol·licitar personalment davant l’oficina 
d’estrangers de la província on pretenguin quedar-se o fixar la seva residència o, si no, 
davant la comissaria de policia corresponent, la seva inscripció al Registre central 
d’estrangers. També estableix que aquesta sol·licitud s’ha de presentar en el termini de 
tres mesos comptats des de la data d’entrada a Espanya i que se’ls expedirà de manera 
immediata un certificat de registre en què consti el nom, la nacionalitat i el domicili de la 
persona registrada, el seu número d’identitat d’estranger i la data de registre.

Per tot això, s’actualitzen els apartats 3 i 4 de l’article 2 del Reial decret 157/1996, de 2 
de febrer, que regula les dades necessàries per a la inscripció en el cens electoral. En 
concret, s’incorpora la dada del número d’identitat d’estranger per als residents a Espanya 
que siguin nacionals d’estats membres de països de la Unió Europea o d’altres estats amb 
els quals existeixi un tractat o acord que reconeguin el vot en les eleccions municipals.

A més, es fa una nova redacció de l’article 3, sobre informació procedent del Registre 
Civil, que integra en un sol apartat els dos vigents i incorpora la remissió de la informació 
sobre els canvis de sexe i les declaracions de defunció.

Finalment, la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, va derogar els 
termes «actiu i» de l’article 137 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, per 
la qual cosa escau suprimir l’article 4 del Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, sobre la 
informació referida a inhabilitats.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe favorable de la Junta Electoral Central en la 
seva sessió de 27 de gener de 2011.
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En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Economia i Hisenda, d’Afers Estrangers i 
de Cooperació, de Justícia, de l’Interior i de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia del 
ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 de març de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa 
l’actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la 
inscripció en aquest cens».

El Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l’actualització mensual del 
cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en aquest cens, queda 
modificat de la manera següent:

U. Els apartats 1 i 2 de l’article 1 queden redactats de la manera següent:

«1. L’Oficina del Cens Electoral ha d’actualitzar el cens electoral amb referència 
al primer dia de cada mes, com estableix l’article 34 de la Llei orgànica del règim 
electoral general.

2. A aquest efecte, els ajuntaments han de trametre mensualment a les 
delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral la informació de les altes, 
baixes i modificacions de les dades dels residents en els seus termes municipals 
respectius, com estableix l’article 35 de la Llei orgànica del règim electoral 
general.»

Dos. Els apartats 3 i 4 de l’article 2 queden redactats de la manera següent:

«3. Per als nacionals d’estats membres de la Unió Europea residents a 
Espanya han de constar les dades expressades a l’apartat 1, tret del número del 
document nacional d’identitat, i a més les següents:

a) Número d’identitat d’estranger.
b) Nacionalitat.
c) Entitat local o circumscripció de l’Estat membre d’origen en el cens electoral 

del qual va estar inscrit en últim lloc, amb motiu de les eleccions al Parlament 
Europeu.

4. Per als nacionals d’altres estats residents a Espanya, els respectius països 
dels quals permetin el vot dels espanyols en les seves eleccions municipals en els 
termes d’un tractat o acord en vigor, el cens electoral ha de contenir les dades 
expressades a l’apartat 1, llevat del número del document nacional d’identitat que 
s’ha de substituir pel número d’identitat d’estranger, i s’ha de formar d’acord amb el 
que disposa el Reial decret 202/1995, de 10 de febrer.»

Tres. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Informació del Registre Civil.

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, en particular per:

a) Mort o declaració de defunció.
b) Adquisició, recuperació o pèrdua de la nacionalitat espanyola.
c) Canvi de nom o de cognoms.
d) Canvi de sexe.
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e) Declaració de modificació judicial de la capacitat en què es privi expressament 
la persona amb capacitat modificada judicialment del dret de sufragi actiu.»

Quatre. Se suprimeix l’article 4 del Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, «Informació 
referida a inhabilitats».

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 25 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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