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27706 LLEI ORGÀNICA 14/1995, de 22 de desembre, 
de publicitat electoral en emissores de televi-
sió local per ones terrestres. («BOE» 309,  
de 27-12-1995.)

JUAN CARLOS I 

REI D’ESPANYA 

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

De conformitat amb el que disposen les lleis orgàni-
ques 2/1988, de 3 de maig, i 10/1991, de 8 d’abril, regula-
dores respectivament de la publicitat electoral en emisso-
res de televisió privada i en emissores municipals de 
radiodifusió sonora, aquesta Llei orgànica estableix igual-
ment la prohibició general de contractar espais de publici-
tat electoral en les emissores de televisió local per ones 
terrestres sigui quina sigui la forma en què aquelles es 
gestionin.

Tanmateix, seguint els mateixos principis de la segona 
de les lleis orgàniques abans esmentades, es permet la 
inserció gratuïta d’espais de propaganda electoral en les 
emissores de televisió local per ones terrestres gestiona-
des directament pels ajuntaments, en benefici dels partits, 
federacions, coalicions i agrupacions que concorrin a les 
eleccions municipals en les circumscripcions en les quals 
aquells presentin candidatures, i s’exclou la possibilitat 
d’inserir aquests espais gratuïts de propaganda electoral 
en les campanyes electorals diferents de les municipals 
en les quals seria especialment complicat aplicar els crite-
ris de proporcionalitat en el repartiment dels espais ja que 
aquests poden ser difosos per un gran nombre d’emisso-
res de televisió local.

Article únic.

1. No es poden contractar espais de publicitat electo-
ral en les emissores de televisió local per ones terrestres.

2. No obstant això, els partits, federacions, coalici-
ons i agrupacions que concorrin a les eleccions munici-
pals tenen dret durant la campanya electoral a espais gra-
tuïts de propaganda en les emissores gestionades pels 
ajuntaments de les circumscripcions on presentin candi-
datures. Els criteris aplicables de distribució i emissió 
d’aquests espais són els que estableix la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Aquestes emissores no han de distribuir espais gratu-
ïts de propaganda electoral en eleccions diferents de les 
municipals.

3. El respecte al pluralisme i als valors d’igualtat en 
els programes difosos durant els períodes electorals per 
les emissores de televisió local per ones terrestres, sigui 
quina sigui la forma de la seva gestió, han de quedar 
garantits per les juntes electorals en els termes que pre-
veu la legislació electoral per als mitjans de comunicació 
de titularitat pública.

Disposició addicional única.

La prohibició de contractar espais de publicitat electo-
ral determinada al número 1 de l’article únic, així com 
l’exigència del respecte al pluralisme polític i als valors 
d’igualtat en els programes difosos durant els períodes 
electorals que estableix el número 3, també són aplica-
bles als operadors del servei de telecomunicacions per 
cable.

Disposició final única.

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, 22 de desembre de 1995.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


