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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16672

Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, per garantir el dret de
sufragi de totes les persones amb discapacitat.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono:
PREÀMBUL
L’Estat espanyol garanteix el dret d’igualtat de tracte i no-discriminació per a tots els
ciutadans i ciutadanes amb discapacitat. La mateixa Constitució espanyola així ho
estableix en el seu article 14, pel fet que proclama la igualtat davant la llei de tots els
espanyols i espanyoles.
El 3 de maig de 2008 va entrar en vigor a Espanya la Convenció Internacional sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat que recull a l’article 12 el dret d’igualtat davant
la llei. Aquest Tractat internacional té el propòsit declarat de promoure, protegir i assegurar
el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per
a totes les persones amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 1. Per a això,
garantir la participació plena i efectiva en la societat de les persones amb discapacitat es
converteix en un element essencial per complir els compromisos adquirits internacionalment
per Espanya.
Sobre això, l’exercici del dret de sufragi en igualtat de condicions suposa la màxima
expressió de participació política dels membres d’una societat democràtica. Així ho recull
l’article 29 del tractat esmentat, que commina l’Estat a garantir el dret al vot en igualtat de
condicions per a totes les persones amb discapacitat, entre d’altres formes de participació
política i pública.
Per tot això, la regulació del dret de sufragi vigent a Espanya xoca en aquest sentit
amb el principi d’igualtat davant la llei que consagra la nostra Constitució, atès que la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, a l’article tercer apartat 1,
apartats b) i c) disposa:
«1.

No tenen dret de sufragi:

b) Els declarats incapaços en virtut de sentència judicial ferma, sempre que aquesta
declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.
c) Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període
que duri el seu internament, sempre que en l’autorització el jutge declari expressament la
incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.»
Sobre aquesta exclusió d’un dret fonamental, el Comitè sobre els drets de les persones
amb discapacitat de les Nacions Unides, en l’examen al qual va sotmetre Espanya en
compliment del que disposa l’article 35 de la Convenció, va aprovar en les observacions
finals, en la 62a sessió celebrada el 23 de setembre de 2011, la recomanació següent
respecte del dret de participació en la vida política i pública que recull l’article 29 del
Tractat:
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«47. Preocupa el Comitè que es pugui restringir el dret al vot de les persones amb
discapacitat intel·lectual o psicosocial si la persona interessada ha estat privada de la seva
capacitat jurídica o ha estat internada en una institució. Li inquieta a més que la privació
d’aquest dret sembli ser la regla i no l’excepció. El Comitè lamenta la falta d’informació
sobre el rigor de les normes en matèria de prova, sobre els motius requerits i sobre els
criteris aplicats pels jutges per privar les persones del seu dret de vot. El Comitè observa
amb preocupació el nombre de persones amb discapacitat a què s’ha denegat el dret de
vot.
48. El Comitè recomana que es revisi tota la legislació pertinent perquè totes les
persones amb discapacitat, independentment de la seva deficiència, de la seva condició
jurídica o del seu lloc de residència, tinguin dret a votar i a participar en la vida pública en
peu d’igualtat amb les altres. El Comitè demana a l’Estat un comunicat que modifiqui
l’article 3 de la Llei orgànica núm. 5/1985, que autoritza els jutges a denegar el dret de vot
en virtut de decisions adoptades en cada cas particular. La modificació ha de fer que totes
les persones amb discapacitat tinguin dret a votar. A més, es recomana que totes les
persones amb discapacitat que siguin elegides per exercir un càrrec públic disposin de tota
l’assistència necessària, fins i tot assistents personals.»
Pel que s’ha exposat anteriorment, i d’acord amb el compromís adquirit per l’Estat
espanyol – amb la ratificació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat – de garantir el ple i efectiu exercici de tots els drets i llibertats
fonamentals de totes les persones amb discapacitat, l’Assemblea de Madrid, en l’exercici
de la potestat que estableix l’article 87.2 de la Constitució, així com de la competència que
disposa l’article 16.3.h) de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat de Madrid i de conformitat
amb el que estableixen els articles 175 a 177 del Reglament de l’Assemblea de Madrid i
108.3r del Reglament del Congrés dels Diputats, va exercir la iniciativa legislativa davant
el Congrés dels Diputats amb una Proposició de Llei de modificació de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, amb el text articulat següent.
Presa en consideració aquesta proposició de llei pel Ple del Congrés dels Diputats, i
substanciades les fases parlamentàries prèvies corresponents, el Ple d’aquesta Cambra
va aprovar el text corresponent en els termes següents:
Article únic. Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, queda modificada
de la manera següent:
U. Se suprimeixen els apartats b) i c) del punt primer de l’article 3.
Dos. El punt segon de l’article 3 queda redactat de la manera següent:
«2. Qualsevol persona pot exercir el seu dret de sufragi actiu, conscientment,
lliurement i voluntàriament, sigui quina sigui la seva forma de comunicar-ho i amb
els mitjans de suport que requereixi.»
Tres.

S’afegeix una disposició addicional vuitena amb la redacció següent:

«A partir de l’entrada en vigor de la Llei de modificació de la Llei orgànica del
règim electoral general per adaptar-la a la Convenció Internacional sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat, queden sense efecte les limitacions en l’exercici
del dret de sufragi que s’estableixen per resolució judicial fonamentades jurídicament
a l’apartat 3.1. b) i c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, ara suprimides. Les
persones a les quals se’ls hagi limitat o anul·lat el seu dret de sufragi per raó de
discapacitat queden reintegrades plenament en aquest per ministeri de la llei.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.
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, 5 de desembre de 2018.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

http://www.boe.es
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