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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
12266 Llei Orgànica 7/2011, de 15 de juliol, de modificació de l’article 160 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els diputats i senadors han de ser exemple de rigor i de transparència, de manera 
que ambdós principis constituïsquen els senyals d’identitat de la seua activitat política. 
Esta llei té com a objecte ordenar la publicació de les rendes percebudes pels 
parlamentaris durant el seu mandat, així com les variacions experimentades en el seu 
patrimoni personal.

La transparència establida en esta llei no envaïx drets constitucionals, ni convertix els 
gestors públics en sospitosos de conductes irregulars. Les circumstàncies de la vida 
pública espanyola operen a favor de la transparència de les rendes i béns de les persones 
que elaboren i aproven les lleis. Un vel protector que difumine o col·loque en un registre 
secret la realitat patrimonial dels legisladors, més que protegir el seu dret a la intimitat, es 
podria presentar, per aquells que busquen l’ocasió per a generalitzar sense rigor o difamar 
sense causa, com a circumstància propícia per a la maledicència i, fins i tot, com a indici 
sospitós de comportaments repudiables.

Esta llei pretén contribuir a alliberar els diputats i senadors d’injustificables valoracions 
negatives que moltes vegades es prediquen del col·lectiu dels polítics i que tenen com a 
única base els juís previs. Prejuís que només poden arrelar en una opinió pública no 
prou informada. En conseqüència, la llei aspira al fet que els ciutadans tinguen informació 
sobre el patrimoni i rendes dels seus representants polítics i que puguen accedir-hi 
fàcilment a través del «Boletín Oficial de las Cortes Generales» i de la pàgina web de 
cada cambra.

Amb esta finalitat, és procedent, a més, tramitar-la amb urgència i que siguen els 
parlamentaris actuals, els diputats i senadors que aproven la modificació de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General (LOREG), els primers que complisquen el seu mandat i facen 
públics els seus béns i les seues rendes.

Article únic.

Es modifica el penúltim incís de l’article 160.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, que tindrà el tenor següent:

«El contingut del Registre d’Interessos tindrà caràcter públic. Les meses de les 
cambres, d’acord amb el que disposa el paràgraf primer d’este apartat, acordaran el 
procediment per a assegurar-ne la publicitat.»
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Disposició final única.

Esta llei orgànica entrarà en vigor el dia 8 de setembre de 2011.

Per tant,

Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei orgànica i 
que la facen complir.

Madrid, 15 de juliol de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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