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7239 LLEI ORGÀNICA 3/1995, de 23 de març, de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general. («BOE» 71, 
de 24-3-1995.)

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

La Comissió Constitucional del Congrés dels diputats, 
en la sessió de 14 d’abril de 1994, va dictaminar, sense 
modificacions, l’informe emès per la ponència constituïda 
per a l’estudi de les condicions actuals d’elaboració del 
cens electoral, en el marc del pla de modernització que 
està portant a terme l’Oficina del Cens Electoral. El dicta-
men d’aquesta Comissió el va aprovar el ple del Congrés 
dels diputats en la sessió de 16 de juny de 1994.

Com a conseqüència dels estudis que ha portat a 
terme la ponència esmentada s’han formulat una sèrie de 
propostes dirigides a modificar la legislació electoral, per 
la qual cosa aquesta Llei, en compliment del que preveu 
el dictamen de la Comissió Constitucional, procedeix a 
modificar la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general.

Amb el sistema que s’adopta de revisió contínua del 
cens s’aconsegueix que aquest estigui permanentment 
actualitzat, amb la qual cosa s’eviten les limitacions i rigi-
deses del sistema actual.

d’altra banda, l’exposició al públic durant els períodes 
electorals de les llistes del cens i la seva depuració com a 
conseqüència de les reclamacions que es presentin, unit a 
la informació proporcionada per les targetes censals i al 
mecanisme extraordinari d’acreditació de la inscripció a 
través dels certificats censals específics, facilita a tots els 
electors l’exercici del seu dret de vot.

Article primer.

1. S’introdueix un nou punt b) a l’apartat 1 de l’article 
19 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim elec-
toral general, amb la redacció següent:

«b) Emetre informe sobre els projectes de dis-
posicions que, en el que estigui relacionat amb el 
cens electoral, es dictin en desplegament i aplicació 
d’aquesta Llei.»

Els actuals punts b) a k) de l’apartat esmentat passen 
a ser punts c) a l).

2. L’apartat 2 de l’article 19 de la dita Llei orgànica es 
modifica en els termes següents:

«2. A més de les competències expressament 
esmentades en aquesta Llei, corresponen, dins el 
seu àmbit territorial, a les juntes provincials i de zona 
les que els paràgrafs h), j) i k) de l’apartat anterior 
atribueixen a la Junta Electoral Central. La compe-
tència en matèria d’imposició de multes s’entén 
limitada a la quantia màxima de 100.000 pessetes 
per a les juntes provincials i de 50.000 pessetes per 
a les de zona.»

Article segon.

Es modifica l’article 24 de la dita Llei orgànica, en els 
termes següents:

1. L’apartat 2 de l’article 24 queda redactat així:

«2. La relació anterior s’ha de publicar en el 
butlletí oficial de la província el sisè dia posterior a la 
convocatòria i s’ha d’exposar al públic en els ajunta-
ments respectius.»

2. L’apartat 4 de l’article 24 queda redactat així:
«4. dins els deu dies anteriors al de la votació s’ha 

de publicar en els dos diaris de més difusió provincial i 
s’ha d’exposar al públic en els respectius ajuntaments la 
relació definitiva de seccions, meses i locals electorals.»

Article tercer.

L’apartat 3 de l’article 32 de la dita Llei orgànica queda 
redactat així:

«3. Les oficines consulars de carrera i seccions 
consulars de les missions diplomàtiques han de tra-
mitar d’ofici la inscripció dels espanyols residents 
en la seva demarcació en la forma que es disposi per 
reglament.»

Article quart.

Es modifica l’article 33 de la Llei orgànica esmentada 
en els termes següents:

1. L’apartat 4 de l’article 33 queda redactat així:
«4. A excepció del que disposa l’apartat ante-

rior, la inscripció es manté inalterada llevat que 
consti que s’hagin modificat les circumstàncies o 
condicions personals de l’elector.»

2. L’apartat 5 de l’article 33 queda redactat així:
«5. Les alteracions disposades de conformitat 

amb el que estableixen els números anteriors s’han 
de notificar immediatament als afectats.»

Article cinquè.

L’article 34 de la Llei orgànica esmentada queda redac-
tat així:

«Article 34.
1. El cens electoral és permanent i la seva actu-

alització és mensual.
2. per a cada elecció s’ha d’utilitzar el cens elec-

toral vigent el dia de la convocatòria.»

Article sisè.

L’article 35 de la Llei orgànica esmentada queda redac-
tat així:

«Article 35.
1. per a l’actualització del cens els ajuntaments 

han d’enviar mensualment, en els terminis que fixi 
l’Oficina del Cens Electoral, a la delegació provincial 
corresponent de l’Oficina del Cens Electoral, una rela-
ció, documentada en la forma que prevegin les ins-
truccions del dit organisme, amb les dades següents:

a) Les variacions que hi hagi hagut durant el 
mes anterior en la guia de carrers.

b) Les altes dels residents, majors d’edat, amb 
referència a l’últim dia del mes anterior i les baixes 
produïdes fins a aquesta data.

c) Els canvis de domicili dels inscrits en el cens 
electoral, així com les modificacions de les seves 
dades d’inscripció produïdes durant el mes anterior.

2. En l’actualització corresponent al primer mes 
de l’any s’hi han d’adjuntar, a més, en els termes 
que preveu el paràgraf anterior, les altes, amb la 
qualificació de menor, dels residents que han de 
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complir divuit anys entre l’1 de gener i 31 de desem-
bre de l’any següent.»

Article setè.

L’article 36 de la dita Llei orgànica té la redacció 
següent:

«Article 36.
per a l’actualització del cens dels electors resi-

dents absents que viuen a l’estranger, els consolats 
han de tramitar de conformitat amb el mateix proce-
diment que els ajuntaments les altes i baixes dels 
espanyols que visquin en la seva demarcació, així 
com els seus canvis de domicili.»

Article vuitè.

L’article 37 de la Llei orgànica esmentada queda redac-
tat així:

«Article 37.
Als efectes del que preveuen els dos articles 

anteriors, els encarregats del Registre Civil i del 
Registre de penats i Rebels han de comunicar a les 
delegacions provincials de les oficines del cens elec-
toral, mensualment i dins els terminis que fixi l’Ofi-
cina del Cens Electoral, qualsevol circumstància, 
d’ordre civil o penal, que pugui afectar la inscripció 
en el cens electoral, referida al mes anterior.»

Article novè.

L’article 38 de la Llei orgànica esmentada queda redac-
tat així:

«Article 38.
1. L’Oficina del Cens Electoral ha de procedir a 

l’actualització mensual del cens electoral amb la 
informació rebuda abans del dia primer de cada 
mes.

2. Amb les dades consignades als articles ante-
riors, les delegacions provincials de l’Oficina del 
Cens Electoral han de mantenir a disposició dels 
interessats el cens actualitzat per a la seva consulta 
permanent, que es pot fer a través dels ajuntaments, 
consolats o en la mateixa delegació provincial.

3. Les reclamacions sobre les dades censals 
s’han de dirigir a les delegacions provincials de l’Ofi-
cina del Cens Electoral, que han de resoldre en el 
termini de cinc dies a comptar de la recepció d’aque-
lles.

Els ajuntaments i consolats han de remetre 
immediatament les reclamacions que rebin a les 
respectives delegacions provincials de l’Oficina del 
Cens Electoral.

4. L’Oficina del Cens Electoral ha d’adoptar les 
mesures oportunes per facilitar la tramitació per part 
dels ajuntaments i consolats de les consultes i recla-
macions.

5. Els recursos contra les resolucions en 
aquesta matèria de les delegacions de l’Oficina del 
Cens Electoral s’han de tramitar pel procediment 
preferent i sumari que preveu el número 2 de l’arti-
cle 53 de la Constitució.»

Article desè.

L’article 39 de la Llei orgànica esmentada queda redac-
tat així:

«Article 39.
1. per a cada elecció el cens electoral vigent és 

el tancat el dia primer del mes anterior al de la data 

de la convocatòria. En el supòsit que en aquesta data 
no s’hagi incorporat la informació corresponent en 
alguns municipis o consolats s’ha d’utilitzar en 
aquests l’última informació disponible. El director 
de l’Oficina del Cens Electoral n’ha de donar compte 
a la Junta Electoral Central perquè aquesta adopti 
les mesures que siguin procedents.

2. Els ajuntaments i consolats estan obligats a 
l’exposició de les llistes electorals vigents dels seus 
respectius municipis durant el termini de vuit dies, a 
partir del sisè dia posterior a la convocatòria d’elec-
cions.

3. dins el termini anterior qualsevol persona 
pot formular una reclamació dirigida a la delegació 
provincial de l’Oficina del Cens Electoral sobre les 
seves dades censals. Les reclamacions es poden 
presentar directament a les delegacions provincials 
de l’Oficina del Cens Electoral corresponent o a tra-
vés dels ajuntaments o consolats, els quals les han 
de remetre immediatament a les respectives delega-
cions.

4. La delegació provincial de l’Oficina del Cens 
Electoral, en un termini de tres dies, ha de resoldre 
les reclamacions presentades i ordenar les rectifica-
cions pertinents, que s’han d’exposar al públic el 
dissetè dia posterior a la convocatòria. Així mateix 
ha de notificar la resolució adoptada a cadascun dels 
reclamants i als ajuntaments i consolats correspo-
nents.

5. 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 electo-
ral i de la secció i mesa en què els correspon votar i 
comunicar igualment als electors afectats les modi-
ficacions de seccions, locals o meses, a què es refe-
reix l’article 24 d’aquesta Llei orgànica.»

Article onzè.

Els apartats 4 i 5 de l’article 41 de la Llei orgànica 
esmentada queden redactats així:

«4. Les comunitats autònomes poden obtenir 
una còpia del cens, en un suport apte per al seu trac-
tament informàtic, després de cada convocatòria 
electoral, a més de la corresponent rectificació 
d’aquell. 

5. Els representants de cada candidatura poden 
obtenir l’endemà de la proclamació de candidatures 
una còpia del cens del districte corresponent, orde-
nat per meses, en un suport apte per al seu tracta-
ment informàtic, que es pot utilitzar exclusivament 
per als fins que preveu aquesta Llei. Alternativament 
els representants generals poden obtenir en les 
mateixes condicions una còpia del cens vigent dels 
districtes on el seu partit, federació o coalició pre-
senti candidatures. Així mateix, les juntes electorals 
de zona han de disposar d’una còpia del cens electo-
ral utilitzable, corresponent al seu àmbit.» 

Article dotzè.

L’apartat 3 de l’article 75 de la dita Llei orgànica queda 
redactat així:

«3. Aquests electors han d’exercir el seu dret 
de vot de conformitat amb el procediment que pre-
veu el paràgraf tercer de l’article 73 i enviar el sobre 
dirigit a la Junta Electoral competent per al seu 
escrutini, per correu certificat i no més tard del dia 
anterior al de l’elecció. En les eleccions a diputats, 
senadors, membres de les assemblees legislatives 
de les comunitats autònomes i diputats al parlament 
Europeu, quan en aquest últim cas s’opti per l’elec-
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ció a Espanya, els electors esmentats també poden 
exercir el seu dret no més tard del setè dia anterior a 
l’elecció, i lliurar personalment els sobres a l’Oficina 
Consular de Carrera o Secció Consular de la missió 
diplomàtica en què estiguin inscrits, per a la seva 
remissió, mitjançant enviament electoral, a l’Oficina 
que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri 
d’Afers Exteriors, la qual ha de procedir a l’envia-
ment urgent dels sobres a les juntes electorals cor-
responents. En tots els supòsits que regula aquest 
apartat és indispensable per a la validesa d’aquests 
vots que consti clarament en el sobre esmentat un 
tampó o una altra inscripció oficial d’una oficina de 
correus de l’Estat en qüestió o, si s’escau, de l’Ofi-
cina Consular de Carrera o Secció Consular de la 
missió diplomàtica corresponent, que certifiqui, de 
manera indubtable, el compliment del requisit tem-
poral que es preveu en cada cas.»

Article tretzè.

S’afegeix un nou apartat 5 de l’article 85 de la Llei 
orgànica esmentada, amb el text que es transcriu a conti-
nuació:

«5. El certificat censal específic, a través del 
qual el ciutadà acredita amb caràcter excepcional la 
seva inscripció en el cens electoral, es regeix quant 
a la seva expedició, òrgan competent per a aquesta, 
termini i supòsits en què sigui procedent, pel que 
disposi sobre això la Junta Electoral Central mitjan-
çant la Instrucció corresponent.»

Disposició addicional primera.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’habilitar els 
crèdits necessaris per garantir la implantació dels siste-
mes necessaris i l’ús dels mitjans adequats per a la trami-
tació de dades a l’Oficina del Cens Electoral.

Disposició addicional segona.

L’Oficina del Cens Electoral ha d’informar la Junta 
Electoral Central quan hi hagi raons greus que dificultin o 
impedeixin l’actualització mensual del cens electoral, amb 
la finalitat que aquesta Junta adopti les mesures que 
siguin procedents.

Disposició transitòria única.

per a les eleccions que es convoquin l’any 1995, la 
Junta Electoral Central, amb la proposta documentada 
prèvia de l’Oficina del Cens Electoral, pot disposar la 
incorporació al cens electoral vigent per a la corresponent 
convocatòria electoral de les modificacions comunicades 
pels ajuntaments i els consolats en relació amb la revisió 
en curs del cens electoral.

A aquest efecte, la Junta Electoral Central ha d’adop-
tar les mesures i garanties necessàries a fi de salvaguar-
dar el dret fonamental de sufragi dels ciutadans, que no 
es poden donar de baixa del cens llevat de pèrdua de les 
condicions subjectives de capacitat, sense perjudici de les 
modificacions que corresponguin als canvis de les seves 
circumstàncies personals.

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix dia 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, 23 de març de 1995.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIpE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


