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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
19273 Reial decret 1963/2008, de 28 de novembre, pel qual es desplega el règim 

electoral del Consell de la Guàrdia Civil.

I

La Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, reguladora dels drets i deures dels membres 
de la Guàrdia Civil, ha creat i regulat en el títol VII el Consell de la Guàrdia Civil, un nou 
òrgan col·legiat en què participen representants dels membres de la Guàrdia Civil i de 
l’Administració. La finalitat d’aquest òrgan és millorar tant les condicions professionals dels 
guàrdies civils com el funcionament de la mateixa Institució.

El Consell ha de substituir, el dia que es constitueixi, i en virtut de la disposició transitòria 
segona de la Llei orgànica, l’actual Consell Assessor de Personal de la Guàrdia Civil, que 
es troba regulat, quant a composició, funcionament i procediment d’elecció dels seus 
membres, en el Reial decret 4/2002, d’11 de gener.

Per la seva banda, i en virtut de l’article 53.1.a) de la Llei esmentada, són els mateixos 
guàrdies civils els qui, mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret, elegeixen els 
seus representants en el Consell. En aquest sentit l’article 56.9 determina que s’han 
d’establir per reglament les normes complementàries que siguin necessàries en matèria 
de convocatòria, vot i desenvolupament del procediment electoral.

Per tot això, el present Reial decret, a més de complir el manament de desplegament 
reglamentari esmentat anteriorment, constitueix, juntament amb la Llei orgànica, el marc 
legal necessari per regular el procediment electoral, a través del qual s’ha de portar a 
terme l’elecció dels representants del cos en el Consell de la Guàrdia Civil.

II

El contingut del Reial decret, seguint les premisses que s’exposaven en aquest respecte 
en el preàmbul de la Llei orgànica 11/2007, comparteix trets amb la regulació que, en 
matèria electoral, existeix en altres col·lectius en què també es preveu el dret de lliure 
associació professional, com ara els fiscals i els jutges i magistrats que integren la carrera 
judicial, com és el cas de la regulació del permís que, dins de la campanya electoral, es 
concedeix als candidats titulars proclamats com a tals.

A més d’això, el Reial decret conté els preceptes que, en relació amb el procés electoral 
necessari per formar part del Consell de la Guàrdia Civil, ha establert la dita Llei orgànica, 
i també s’hi incorporen els aspectes més positius obtinguts durant els últims anys en els 
processos electorals desenvolupats per a l’elecció de membres al Consell Assessor de 
Personal de la Guàrdia Civil.

D’aquesta forma el Reial decret estableix un sistema de votació basat en procediments 
electrònics, si bé amb l’excepció del vot per correspondència, i que ha estat el que ha 
caracteritzat les convocatòries electorals al Consell Assessor de Personal. Aquest 
procediment presenta nombrosos avantatges, entre els quals destaquen la possibilitat que 
els electors puguin exercir el seu dret al vot en qualsevol punt de votació i la més gran 
celeritat i simplificació de l’escrutini. No obstant això, es determina l’obligació que en la 
convocatòria d’eleccions s’estableixi la manera de solucionar les incidències que es puguin 
donar en la votació, sempre que responguin a causes no imputables a l’elector.

Per la seva banda, es recull de forma innovadora per a eleccions d’aquest tipus en la 
Guàrdia Civil la possibilitat de presència, tant en els punts de votació com a la seu central 
on es realitzi l’escrutini, de delegats de les associacions professionals o agrupacions 
d’electors que hagin presentat candidatures.
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A la presència de delegats s’hi uneixen, i formant part de l’administració electoral, els 
representants de la Guàrdia Civil que han d’estar presents en tots i cadascun dels punts 
de votació. Això contribueix a concedir al procés electoral més garanties i més capacitat de 
reacció davant de situacions imprevistes, i alhora resulta una part fonamental de la decisiva 
implicació institucional en el desenvolupament del procés electoral.

Altres aspectes regulats són els que es refereixen al cens electoral, les candidatures, 
la campanya electoral i la proclamació d’electes.

Quant al cens dissenyat, suposa un clar exemple, juntament amb el vot electrònic, de 
la incorporació de les noves tecnologies a una gran part dels àmbits d’actuació de la 
Guàrdia Civil. D’aquesta manera es pretén disposar d’un cens viu que reculli de forma 
actualitzada la relació de tots els guàrdies civils que, figurant en el Registre de personal de 
la Guàrdia Civil, hagin de ser electors, si bé i a fi de garantir la màxima seguretat jurídica, 
aquest cens queda tancat quinze dies abans de la celebració de les eleccions, amb 
l’establiment d’un període de possibles correccions.

Pel que fa a les candidatures, i de conformitat amb la Llei orgànica, s’hi inclouen les 
associacions professionals i agrupacions d’electors. A més, i tenint en compte la presència 
de la dona a la Guàrdia Civil, es promou la presència equilibrada de dones i homes a les 
llistes de titulars i suplents de les candidatures presentades, per a la qual cosa se n’ha de 
tenir en compte el percentatge respectiu en cada escala.

Per la seva part, en la campanya electoral, de 15 dies de durada màxima i sota la 
premissa del respecte, entre altres aspectes, a la imatge, el crèdit i el prestigi de la Guàrdia 
Civil, es determinen l’ús d’espais reservats en els aquarteraments per a la col·locació de 
propaganda electoral i la realització de reunions en aquestes dependències, les quals ho 
són d’acord amb l’article 47 de la Llei orgànica.

Finalment, es determina el procediment pel qual la Junta Electoral realitza la proclamació 
d’electes, després de la qual cosa, i en el termini dels quinze dies següents, ha de quedar 
constituït el Consell de la Guàrdia Civil.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha sol·licitat l’informe de l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb la conformitat de la ministra 
de Defensa, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, amb 
l’informe del ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de novembre de 2008,

D I S P O S O :

CAPÍTOL

Disposicions preliminars

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir les normes complementàries que siguin 
necessàries en matèria de convocatòria, vot i desenvolupament del procediment d’elecció 
de representants dels membres del cos de la Guàrdia Civil en el Consell de la Guàrdia 
Civil, d’acord amb el que disposa l’article 56.9 de la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, 
reguladora dels drets i deures dels membres de la Guàrdia Civil.

Article 2. Representació per escales.

La representació dels membres del cos en el Consell de la Guàrdia Civil es determina 
per escales, i correspon a cadascuna d’aquestes un vocal en el Consell, i un més per cada 
6.000 guàrdies civils que estiguin en actiu a l’escala esmentada.

Als efectes de l’elecció dels seus membres, es considera que constitueixen una sola 
escala, d’una banda, la superior d’oficials i la facultativa superior, i de l’altra, la d’oficials i 
la facultativa tècnica.
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CAPÍTOL II

Dret de sufragi i cens electoral

Article 3. Dret de sufragi actiu i passiu.

1. Són electors tots els guàrdies civils en situació de servei actiu o reserva. Són 
elegibles els que estiguin en situació de servei actiu a l’escala corresponent.

2. És causa d’inelegibilitat el canvi d’escala o situació administrativa entre la data de 
presentació de la candidatura i la constitució del Consell, cas en què, i si és necessari, els 
afectats han de ser substituïts pels candidats successius seguint l’ordre en què figurin a la 
candidatura.

3. El que preveu l’apartat anterior no és aplicable quan el canvi d’escala ho sigui de 
la superior d’oficials a la facultativa superior o de l’escala d’oficials a la facultativa tècnica.

Article 4. Manera d’exercir el sufragi actiu.

1. El sistema d’exercir el sufragi per tots els electors és a través d’una aplicació 
informàtica que compleixi les garanties necessàries de confidencialitat, integritat i seguretat 
en el contingut.

A fi de garantir els principis consagrats en aquest article, l’aplicació ha de registrar, de 
manera irreversiblement dissociada, el vot realitzat i l’acte de la votació per l’elector.

Són aplicables al sistema les mesures de seguretat de nivell alt que preveu el Reglament 
de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

2. El dret de sufragi s’ha d’exercir personalment, i de forma electrònica, en algun dels 
punts de votació establerts, sense perjudici del que es disposa per als casos del vot per 
correspondència.

Constitueix un punt de votació el lloc físic, ubicat en unitats, centres o òrgans de la 
Guàrdia Civil, en què els electors exerceixen, de forma electrònica, el seu dret al vot. La 
seva constitució és la que disposa l’article 10 del present Reial decret.

3. Ningú no pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions, ni ser obligat o 
coaccionat sota cap pretext, en l’exercici del seu dret de sufragi o per revelar el seu vot.

Article 5. Inscripció i dades que s’han d’incloure en el cens electoral.

1. El cens electoral, que l’elabora d’ofici l’Administració, conté la inscripció dels que 
reuneixen els requisits per ser elector.

2. Constitueix el cens electoral als efectes de votació la relació de guàrdies civils que, 
quinze dies abans de les eleccions, figuren en el Registre de personal de la Guàrdia Civil, 
sempre que en aquesta data:

a) Es trobin en la situació administrativa de servei actiu o de reserva.
b) Estiguin enquadrats en alguna de les escales de la Guàrdia Civil.

3. L’aplicació informàtica ha d’assegurar que cada elector pugui votar per la 
candidatura de la seva escala en funció de les dades que figurin en el cens electoral 
esmentat a l’apartat anterior.

Article 6. Exposició i rectificació del cens. Accés a les dades censals.

1. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha d’adoptar les mesures 
oportunes perquè, en el termini màxim de quinze dies des de la convocatòria de les 
eleccions, tots els guàrdies civils, inclosos els que estiguin destinats o en comissió de 
servei fora del territori nacional, puguin accedir a les dades pròpies del cens electoral en la 
forma que s’estableixi a la convocatòria.

Les dades mínimes a què es pot tenir accés són, a més del nom i els cognoms de 
l’elector, el seu número de document nacional d’identitat, la situació administrativa i l’escala 
a la qual pertany.
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2. Les sol·licituds de correccions al cens electoral han de tenir entrada davant la 
Junta Electoral fins a quinze dies abans del dia de la votació.

3. Fins a dins dels cinc dies següents, i en vista de les reclamacions efectuades, la 
Junta Electoral ha de resoldre-les i ordenar les rectificacions pertinents. Les seves 
resolucions posen fi a la via administrativa.

4. Els representants de cada candidatura que ho hagin sol·licitat, en la forma que 
s’estableixi a la convocatòria, poden obtenir únicament als efectes que conté l’article 18 
del present Reial decret una còpia del cens electoral que només inclogui els noms i 
cognoms de l’elector, l’escala a la qual pertany i la seva unitat de destinació.

5. Per raons de seguretat, es pot excloure de la llista esmentada a l’apartat anterior 
els electors que per raó de destinació o d’una altra índole sigui necessari i en tot cas quan 
ho sol·licitin els interessats.

CAPÍTOL III

Administració electoral

Article 7. Administració electoral. Funcions de la Junta Electoral.

1. L’Administració electoral té per finalitat garantir la transparència i l’objectivitat del 
procés electoral, de manera que es respectin els requisits de sufragi, a què es refereix la 
Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre.

2. Integren l’Administració electoral la Junta Electoral i els representants titulars i 
suplents de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil que siguin designats en 
els punts de votació.

3. A la Junta Electoral li competeix:

a) Les actuacions referents al cens electoral especificades als articles 5 i 6 
precedents.

b) Realitzar la proclamació de candidats.
c) Garantir i regular la publicitat electoral.
d) Supervisar la preparació i organització dels punts de votació.
e) Subministrar paperetes per al cas del vot per correu.
f) Constituir-se de forma permanent el dia de les eleccions, mentre durin les votacions, 

i resoldre totes les incidències que sorgeixin durant la jornada electoral.
g) Efectuar l’escrutini general i el corresponent al vot per correu.
h) Publicar el resultat final de les eleccions.
i) Solucionar i resoldre les reclamacions i consultes en l’àmbit de les seves 

competències.
j) Proclamar les associacions professionals representatives.
k) Proclamar els candidats electes.
l) Qualsevol altra funció que, dins de les seves competències, se li atribueixi a la 

convocatòria.

4. Les resolucions que dicta la Junta Electoral posen fi a la via administrativa.

Article 8. Composició de la Junta Electoral.

1. La Junta Electoral està composta pel mateix nombre de representants de 
l’Administració que de les associacions professionals que hagin obtingut representació en 
el Consell de la Guàrdia Civil.

2. La presidència i la secretaria de la Junta recauen en representants de 
l’Administració.

3. Els representants de l’Administració són nomenats pel ministre de l’Interior dins els 
quatre dies següents al de la convocatòria d’eleccions, si bé la presentació com a candidat 
és incompatible amb la pertinença a la Junta Electoral.
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4. En el mateix termini, els representants de les associacions professionals són 
designats per aquelles que han obtingut representació en el Consell de la Guàrdia Civil, 
entre membres del cos que ostentin la condició d’electors, i regeix el mateix criteri 
d’incompatibilitat que l’esmentat en el paràgraf anterior.

5. La Junta Electoral es constitueix formalment i estén l’acta corresponent en els dos 
dies següents al de la designació dels seus components. El seu funcionament intern ha de 
ser conforme amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6. Les actuacions que realitzin els membres de la Guàrdia Civil, en la condició de 
components de la Junta Electoral, tenen la consideració d’acte de servei.

Article 9. Circumscripció electoral.

1. La circumscripció electoral és única per a tot el territori nacional.
2. En la convocatòria d’eleccions s’ha de determinar el nombre i la ubicació dels 

punts de votació que hi ha d’haver a la circumscripció electoral, i que s’han d’adequar al 
desplegament de les unitats de la Guàrdia Civil.

Article 10. Prescripcions generals sobre els representants en els punts de votació.

1. A cadascun dels punts de votació hi ha d’haver com a mínim un representant titular 
i un altre de suplent de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, i a la 
convocatòria se n’ha de determinar la forma de designació, la distribució i el nombre. 
També s’han d’establir les missions que se’ls atribueixin i que en tot cas han d’incloure 
supervisar la votació, comprovar que aquesta es realitza conforme al que estipula el 
present Reial decret, comprovar l’acreditació dels delegats i resoldre qualsevol incident 
que es presenti, en especial els esmentats a l’apartat quart de l’article 21.

Els representants poden ser auxiliats en la resolució de les incidències informàtiques 
relacionades amb la votació que es produeixin, pel personal tècnic que es designi, sense 
que això suposi la presència d’aquest últim en tots els punts de votació.

2. Els càrrecs de representant, tant titular com suplent, de la mateixa manera que el 
d’auxiliar tècnic, per al cas que aquest últim correspongui a personal de la Guàrdia Civil, 
són obligatoris i l’exercici de les seves comeses té la consideració d’acte de servei. No 
poden ser exercits pels qui es presentin com a candidats, siguin designats delegats a què 
es refereix l’article següent, ni pels representants de les associacions que hagin presentat 
candidatures o els representants d’aquestes.

Article 11. Delegats de les associacions professionals i agrupacions electorals que hagin 
presentat candidatures.

1. Les associacions professionals i agrupacions d’electors que hagin presentat les 
seves candidatures poden designar, fins a dos dies després que acabi el termini de 
presentació d’aquestes, un delegat per cada comandància de la Guàrdia Civil i un altre 
més per a l’Òrgan Central de la Guàrdia Civil.

El nombre de delegats es pot augmentar fins al nombre màxim que es determini a la 
convocatòria tant en l’Òrgan Central com en les comandàncies en què, d’acord amb la 
dispersió territorial dels punts de votació, el nombre d’aquests o el nombre potencial 
d’electors ho facin aconsellable. En aquest cas, s’ha d’especificar a la convocatòria les 
comandàncies objecte d’augment, amb expressió del nombre màxim de delegats en 
cadascuna d’aquestes.

2. Amb la finalitat d’acreditar els delegats, les associacions professionals i agrupacions 
d’electors esmentades a l’apartat anterior han de trametre un escrit adreçat a la Junta 
Electoral, amb la data i la signatura de la designació, així com la conformitat del designat, 
que ha de tenir la condició d’elector. A la convocatòria s’han d’establir les normes 
complementàries que siguin necessàries per acreditar-los.
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3. Un mateix delegat es pot acreditar en més d’una comandància, o a l’Òrgan Central 
i en una o més comandàncies, sense que es puguin superar les xifres de delegats 
establertes a l’apartat 1 i a la convocatòria.

4. Els delegats poden assistir als punts de votació ubicats a l’Òrgan Central o la 
comandància en què estiguin acreditats, i comunicar-se, si s’escau, amb el representant 
de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil que hi estigui present, sobre 
qualsevol circumstància relacionada amb el desenvolupament de la votació en relació amb 
la regulació que estableix per a la votació mateixa el present Reial decret.

5. A més del que s’ha esmentat en els paràgrafs anteriors, les associacions 
professionals o agrupacions d’electors que hagin presentat les seves candidatures poden 
designar, en el mateix termini que per als delegats en els punts de votació, un únic delegat 
que assisteixi als escrutinis que regula l’article 23; en aquest cas l’actuació del delegat s’ha 
de considerar únicament com a acte de servei.

6. Els delegats degudament acreditats, sigui quina sigui la seva ocupació, estan 
autoritzats per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil que el dia de les 
eleccions no els sigui nomenat servei a les seves unitats. Excepte per al cas dels delegats 
assistents a l’escrutini a què fa referència l’apartat anterior, les despeses inherents a la 
condició de delegat són a càrrec de l’associació o agrupació d’electors per a la qual estigui 
acreditat.

CAPÍTOL IV

Convocatòria d’eleccions

Article 12. Requisits generals de la convocatòria d’eleccions.

1. El Consell de la Guàrdia Civil ha de convocar eleccions per a la provisió dels seus 
membres, en representació dels membres de la Guàrdia Civil, amb una antelació de tres 
mesos a l’expiració del mandat d’aquests, convocatòria que s’ha de publicar en una de les 
dues següents edicions del «Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil».

2. En tot cas, la convocatòria ha d’establir la data o dates de les eleccions, que s’han 
de celebrar entre un i tres mesos després de la publicació oficial de la convocatòria, la 
concreció dels punts de votació de la circumscripció nacional, la durada de la campanya 
electoral, el nombre de vocals a elegir en aplicació de l’article 53.1 de la Llei orgànica 
11/2007, de 22 d’octubre, i l’horari establert per efectuar la votació.

CAPÍTOL V

Procediment electoral

SECCIÓ 1a CANDIDATURES

Article 13. Llistes de candidats.

1. Poden presentar llistes de candidats al Consell de la Guàrdia Civil:

a) Les associacions professionals legalment constituïdes d’acord amb el que disposa 
el títol VI de la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, reguladora dels drets i deures dels 
membres de la Guàrdia Civil.

b) Les agrupacions d’electors sempre que estiguin formades, almenys, pel 10 per 
cent dels efectius inclosos en el cens electoral de l’escala a la qual es presenti la 
candidatura.

En aquest cas, els signants, la identificació dels quals ha de constar de forma fefaent, 
no poden tenir la condició d’afiliats a cap associació professional del cos de la Guàrdia 
Civil, ni avalar més d’una candidatura.
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2. La presentació de candidatures s’ha de fer amb denominacions, sigles o símbols 
que no indueixin a confusió amb els pertanyents o usats habitualment per altres associacions 
legalment constituïdes.

3. Els candidats a l’elecció s’han de presentar mitjançant llistes d’àmbit nacional per 
a cada una de les escales i han de pertànyer a l’escala a l’elecció de la qual es 
presenten.

4. S’ha de promoure la presència equilibrada de dones i homes a les llistes de titulars 
i suplents de les candidatures presentades per al Consell de la Guàrdia Civil, per a la qual 
cosa se n’ha de tenir en compte el percentatge respectiu en cada escala.

Article 14. Procediment per presentar candidatures.

1. Les candidatures subscrites pels representants de les associacions professionals 
i pels titulars dels òrgans de direcció o coordinació de les agrupacions d’electors s’han de 
presentar davant la Junta Electoral, dins els vuit dies següents a l’inici del termini d’accés 
al cens electoral esmentat a l’article 6.1.

Dins el termini dels cinc dies següents a la finalització de la presentació de candidatures, 
la Junta Electoral ha de comprovar el compliment de les condicions per part de les 
candidatures, i l’endemà se n’ha de publicar a la Intranet de la Guàrdia Civil la llista 
provisional.

2. L’escrit de presentació de cada candidatura ha d’expressar clarament la 
denominació, sigles i símbols de l’associació professional o agrupació d’electors que la 
promou, així com el nom i els cognoms dels candidats que hi estan inclosos, i s’ha 
d’acreditar l’acceptació per escrit d’aquests.

És representant de la candidatura el primer que la signa, i pot ser substituït per la 
persona que es designi en l’escrit de presentació, la qual ha de tenir la condició d’elector i 
pertànyer a l’escala de la candidatura.

3. A les candidatures presentades per agrupacions d’electors s’hi han d’adjuntar els 
documents acreditatius del nombre de signatures i requisits que exigeix l’article 13.1.b) del 
present Reial decret per participar en les eleccions.

4. Les llistes de candidats han de contenir tants noms com llocs a cobrir, i el mateix 
nombre de suplents.

5. Al costat del nom i els cognoms dels candidats es pot fer constar la seva condició 
d’independent.

Article 15. Proclamació de candidatures. Recursos.

1. Una vegada publicada la llista provisional de candidatures, es disposa d’un termini 
de cinc dies per sol·licitar a la Junta Electoral les correccions que s’estimin oportunes.

Dins dels quatre dies posteriors a la finalització del termini de presentació de correccions, 
la Junta Electoral ha de fer la proclamació de candidatures, i l’endemà s’ha de publicar la 
resolució corresponent a la Intranet de la Guàrdia Civil.

2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, 
excepte per esmenar-hi errors, cosa que s’ha de fer en el termini de dos dies des de la 
publicació de la llista definitiva de candidatures.

3. A partir de la proclamació, qualsevol candidat exclòs i els representants de les 
candidatures proclamades o la proclamació de les quals hagi estat denegada poden 
interposar, contra els acords de la Junta Electoral, els recursos que legalment siguin 
procedents davant l’òrgan judicial competent.

Article 16. Campanya de caràcter institucional.

La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha de dur a terme, durant el 
període electoral, una campanya de caràcter institucional, destinada a informar i promoure 
la participació dels membres de la Guàrdia Civil, sense influir en l’orientació del vot.
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Article 17. Disposicions generals sobre la campanya electoral.

1. S’entén per campanya electoral, als efectes d’aquest Reial decret, el conjunt 
d’activitats lícites portades a terme pels candidats, associacions professionals o agrupacions 
d’electors amb la intenció de captar sufragis.

Els actes de campanya electoral, així com la documentació a aquest efecte difosa per 
les candidatures, estan subjectes als principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat i tenen com a límits el respecte dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques reconeguts a la Constitució i, especialment, el dret a l’honor, a la intimitat, a la 
pròpia imatge, així com el crèdit i prestigi de la Guàrdia Civil i de tots els seus integrants.

2. La campanya electoral ha de durar un màxim de quinze dies, ha de començar 
sempre en una data posterior a la proclamació de candidatures, i acabar, en tot cas, a les 
zero hores del dia immediatament anterior a la votació.

Article 18. Propaganda i actes de campanya electoral.

1. No es pot difondre propaganda electoral ni fer-se cap acte de campanya electoral 
una vegada que aquesta hagi acabat legalment ni tampoc durant el període comprès entre 
la convocatòria d’eleccions i la iniciació legal de la campanya, tret de les activitats 
habitualment realitzades per les associacions professionals en l’exercici de les seves 
funcions legalment reconegudes.

2. Totes les associacions o agrupacions electorals que presentin candidatures han 
de disposar, en cada aquarterament de la Guàrdia Civil, de llocs reservats per a la 
col·locació de cartells de propaganda electoral.

Cadascun d’aquests llocs ha de ser distribuït de manera proporcional entre les 
candidatures de les associacions que són representatives, garantint, si s’escau, una part 
d’aquest a les d’aquelles que no ho siguin i que ho sol·licitin.

3. La realització de reunions relatives a la campanya electoral a les dependències de 
la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil s’ha d’ajustar al que estipula l’article 
47 de la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre.

4. Els caps de les unitats on s’hagin de dur a terme les reunions de campanya 
electoral han d’atribuir els locals atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats i, en cas de 
coincidir en dates i horaris, tenen preferència les associacions representatives, i si persisteix 
la igualtat s’ha de seguir l’ordre d’entrada de la sol·licitud a la unitat.

5. S’han d’habilitar espais a la Intranet de la Guàrdia Civil, que també es poden 
estendre al domini web de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil a Internet, 
on les diferents candidatures poden exposar la seva propaganda electoral d’acord amb el 
que estableix l’article 17.

6. Durant la campanya electoral, els candidats titulars proclamats com a tals tenen 
dret a un permís de fins a tres dies.

La competència per atorgar aquest permís correspon al director general de la Policia i 
de la Guàrdia Civil.

Article 19. Vot per correspondència.

1. Els electors que prevegin que en la data de votació seran a l’estranger o no podran 
exercir el dret de vot, tenen la possibilitat d’emetre el seu vot per correspondència, amb 
subjecció al procediment que es determini a la convocatòria, que en tot cas ha de garantir 
el caràcter tant secret com personal dels vots emesos per correspondència i ha d’establir 
que aquests, per ser vàlids, s’han de rebre amb prou antelació a la Junta Electoral perquè 
tinguin efecte en la data en què se celebrin les eleccions.

2. La persona autoritzada a votar per correspondència no pot exercir aquest dret 
electrònicament.
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Secció 2a VotacionS

Article 20. Constitució dels punts de votació.

1. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè els punts de votació estiguin preparats a l’hora de l’inici de la jornada 
electoral.

2. L’exercici del dret al vot s’ha d’efectuar amb les degudes condicions d’intimitat, i 
han d’estar instal·lats els mitjans informàtics del punt de votació i, sempre que això sigui 
possible, en un espai independent.

Article 21. Disposicions generals sobre votacions.

1. L’horari de les votacions s’ha de fixar a la convocatòria i ha de comprendre un 
mínim de vuit hores en una o més jornades electorals.

2. El dret a votar s’acredita per la inclusió en el cens electoral esmentat a l’article 5.2 
i per la identificació de l’elector, que s’ha de fer mitjançant la seva targeta d’identitat 
professional.

3. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha de donar les instruccions 
oportunes que permetin compatibilitzar la prestació del servei amb l’exercici del dret de 
vot.

4. Les incidències que es puguin produir en la votació, sempre que responguin a 
causes no imputables als electors i que impedeixin l’exercici del seu dret al vot, s’han de 
solucionar en la forma que es determini a la convocatòria, i el representant de la Guàrdia 
Civil ha de donar compte immediatament de la incidència a la Junta Electoral, que ha de 
resoldre el que sigui procedent. En tot cas, el representant de la Guàrdia Civil ha d’estendre 
l’acta corresponent de la incidència produïda amb expressió de la resolució que adopti la 
Junta Electoral.

5. Als efectes esmentats a l’apartat anterior, es considera en tot cas causa imputable 
a l’elector la caducitat del certificat electrònic de la targeta d’identitat professional.

Article 22. Votació.

Cada elector pot donar el seu vot a una sola de les llistes presentades, corresponent a 
l’escala en què figuri en el cens electoral esmentat a l’article 5.2, mitjançant sufragi personal, 
lliure, directe i secret.

El vot s’ha d’efectuar de forma electrònica, llevat del que es disposa per al vot per 
correu, en algun dels punts de votació que figurin a la convocatòria.

Secció 3a eScRUtini i PRocLaMació D’eLecteS

Article 23. Escrutini general i actes d’escrutini i de votació per correu.

1. L’escrutini general s’inicia abans de les dues hores següents a la finalització de 
l’horari de votació, i el porta a terme la Junta Electoral.

2. Consisteix en la imputació electrònica a cada candidatura dels vots que els 
corresponguin, així com la impressió en paper de les dades totals ofertes per l’aplicació 
informàtica, que han de contenir el nombre de votants, vots vàlids, vots nuls, vots en blanc 
i vots obtinguts per cada candidatura. Aquesta documentació ha de constar en l’acta de 
l’escrutini general, que ha de ser subscrita per tots els membres de la Junta Electoral, i 
se’n pot donar còpia a les candidatures que ho sol·licitin.

A l’efecte de garantir que el còmput final dels vots respon a la voluntat manifestada 
pels electors, l’aplicació informàtica s’ha de sotmetre, amb caràcter previ, a una auditoria 
externa practicada per una empresa o institució independent.

3. Posteriorment a la finalització de l’escrutini general, la Junta Electoral es constitueix 
en Mesa Electoral, a fi de procedir a l’escrutini dels vots rebuts per correu.

Amb aquesta finalitat, el secretari ha d’anotar informàticament els noms dels votants a 
la llista corresponent, comprovant alhora que el sobre que conté el vot es correspon amb cv
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l’escala de l’elector. Una vegada realitzat això el president de la Junta Electoral ha d’introduir 
a l’urna o urnes els sobres amb els vots rebuts per correu fins a l’hora marcada de finalització 
de les eleccions. Tot seguit s’ha de procedir a l’escrutini manual dels vots rebuts per correu. 
Aquests vots s’han d’adjudicar informàticament a les candidatures que corresponguin per 
a la seva incorporació als resultats de l’escrutini general.

És nul el vot emès en un sobre o papereta diferent del model oficial, l’emès en una 
papereta sense sobre o en un sobre que contingui més d’una papereta, així com la papereta 
introduïda en un sobre d’escala diferent de la que consta per a l’elector a la llista definitiva 
del cens. També són nuls els vots emesos en paperetes en què s’hagin modificat, afegit, 
assenyalat o titllat noms dels candidats compresos en aquesta o s’hagi alterat l’ordre de 
col·locació, així com aquelles en què s’hagi produït qualsevol altre tipus d’alteració.

Es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre que no contingui papereta.
Realitzat l’escrutini i estesa l’acta a què es refereix el paràgraf següent, les paperetes 

considerades com a vots vàlids han de ser destruïdes en presència de la Mesa abans que 
s’aixequi la sessió.

Del resultat de l’escrutini del vot per correu se n’ha d’estendre acta de votació per 
correspondència, que ha d’incloure el nombre de paperetes llegides, el de paperetes 
nul·les i el de paperetes vàlides, distingint dins d’aquestes el nombre de vots en blanc i el 
de vots obtinguts per cada candidatura. Se’n pot donar còpia a les candidatures que ho 
sol·licitin.

4. Els delegats degudament acreditats a què es refereix l’article 11.5 poden assistir 
tant a l’escrutini general com al que correspon als vots rebuts per correu.

Article 24. Proclamació d’electes i acta de proclamació.

1. Mitjançant el sistema de representació proporcional s’ha d’atribuir a cada llista el 
nombre de llocs que li corresponguin, de conformitat amb el quocient que resulti de dividir 
el nombre de vots vàlids pel de llocs que s’han de cobrir. Els llocs sobrants, si s’escau, 
s’han d’atribuir a les llistes, en ordre decreixent, segons la resta dels vots de cadascuna 
d’aquestes. En cas d’empat, resulta elegit el candidat que pertanyi a la llista més votada, i 
si persisteix l’empat, es resol pel sorteig que determini la Junta Electoral. Dins de cada 
llista s’han d’elegir els candidats per l’ordre en què figurin a la candidatura.

2. Conclòs l’escrutini, s’ha de publicar dins els dos dies següents a la Intranet de la 
Guàrdia Civil la llista provisional de resultats, i els representants de les candidatures 
disposen d’un termini de tres dies per presentar les reclamacions que considerin oportunes 
davant la Junta Electoral.

La Junta Electoral ha de resoldre en els dos dies següents i efectuar seguidament la 
proclamació d’electes.

3. S’ha de confeccionar una acta de proclamació, que ha de ser subscrita pel president 
i el secretari de la Junta, que contingui una menció expressa del nombre de votants, dels 
vots vàlids, dels vots nuls, dels vots en blanc, dels vots obtinguts per cada candidatura, del 
nombre de representants d’aquestes en el Consell de la Guàrdia Civil, així com la relació 
nominal dels electes. També s’hi han de ressenyar les reclamacions produïdes i les 
resolucions adoptades. S’han de lliurar còpies certificades de l’acta a les associacions o 
agrupacions d’electors que ho sol·licitin.

4. La Junta Electoral ha d’expedir als electes credencials de la seva proclamació, i 
publicar en el «Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil» el còmput global dels resultats a l’efecte 
de declarar el grau de representativitat de les associacions professionals.

Article 25. Constitució del Consell.

El Consell de la Guàrdia Civil s’ha de constituir formalment dins els quinze dies següents 
a la proclamació d’electes esmentada a l’article 24.2, moment en què cessa el Consell 
sortint.

Amb antelació a aquesta data, els ministres de l’Interior i de Defensa han d’haver 
designat els vocals representants de l’Administració General de l’Estat en el Consell de la 
Guàrdia Civil. cv
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Disposició addicional primera. Calendari de la convocatòria.

Tots els terminis assenyalats per dies en el present Reial decret s’entén que ho són en 
dies naturals. En la publicació de la convocatòria s’ha d’establir el calendari concret de les 
eleccions que, seguint els terminis marcats en el present Reial decret, s’ha de prorrogar al 
primer dia hàbil següent quan l’últim dia del termini sigui inhàbil.

Disposició addicional segona. De la publicació en el «Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil» 
(BOGC).

La publicació a la Intranet de la Guàrdia Civil produeix els efectes oportuns quant a 
efectivitat i compliment de terminis que estableix el present Reial decret. Això, sense 
perjudici de la publicació posterior que es pugui efectuar en el «Butlletí Oficial de la Guàrdia 
Civil».

Disposició addicional tercera. Paperetes per al vot per correu.

El vot per correu s’efectua mitjançant l’ús de sobres i paperetes de candidatura els 
models oficials dels quals s’han de posar a disposició dels electors que ho sol·licitin i que 
han de ser aprovats pel Consell de la Guàrdia Civil i, en les primeres eleccions, pel Ministeri 
de l’Interior en la seva convocatòria.

Les paperetes i els sobres han de distingir clarament la pertinença a cadascuna de les 
escales, per la qual cosa han de contenir els signes i elements identificatius pertinents.

Disposició addicional quarta. Actualització de les targetes d’identitat professional.

Amb la deguda antelació a la celebració d’eleccions, la Direcció General de la Policia i 
de la Guàrdia Civil ha d’adoptar les mesures oportunes per facilitar que els electors tinguin 
coneixement tant de la necessitat que les seves targetes d’identitat professional (TIP) amb 
les quals han de fer efectiu el seu dret al vot estiguin actualitzades i plenament operatives, 
com del procediment per, si s’escau, solucionar-ho. Els electors han de portar a terme les 
mesures esmentades.

Disposició transitòria primera. Comissió electoral.

Les facultats que, en matèria electoral, s’atribueixen a la Junta Electoral en el present 
Reial decret, les ostenta, en les primeres eleccions que es convoquin, una Comissió 
Electoral constituïda a l’efecte per un representant de cadascuna de les associacions 
professionals de la Guàrdia Civil legalment constituïdes en la data de la convocatòria, i que 
ho sol·licitin així, i el mateix nombre de representants de l’Administració. La Comissió 
Electoral es regeix per les normes reguladores de la Junta Electoral que siguin 
aplicables.

En la convocatòria electoral, es pot establir un nombre màxim de components de la 
Comissió Electoral.

És incompatible amb la pertinença a la Comissió Electoral presentar-se com a 
candidat.

Les actuacions que realitzin els membres de la Guàrdia Civil, en la condició de 
components de la Comissió Electoral, tenen la consideració d’acte de servei.

Els representants de l’Administració en aquesta Comissió Electoral els nomena el 
ministre de l’Interior.

Disposició transitòria segona. Espais per a propaganda electoral en les primeres 
eleccions.

En les primeres eleccions que se celebrin, la distribució d’espai per col·locar propaganda 
electoral en els llocs reservats per a això a què es refereix l’article 18.2 s’ha de fer de forma 
equitativa entre les llistes de les candidatures existents que hagin sol·licitat, expressament, 
la reserva d’espai en aquests llocs.
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Disposició transitòria tercera. Renovació de membres del Consell Assessor de 
Personal.

No s’ha d’efectuar la renovació que correspon fer l’any 2008 als membres del Consell 
Assessor de Personal, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial decret 4/2002, d’11 
de gener, pel qual es determinen la composició, el funcionament i el procediment d’elecció 
dels membres del Consell Assessor de Personal del Cos de la Guàrdia Civil i el règim 
aplicable a aquests, i es prorroga el seu mandat fins a la constitució del Consell de la 
Guàrdia Civil, moment a partir del qual el Consell Assessor de Personal queda extingit.

Disposició transitòria quarta. Convocatòria de les primeres eleccions.

Les primeres eleccions per elegir els representants dels membres del cos de la Guàrdia 
Civil les ha de convocar el Ministeri de l’Interior mitjançant una ordre ministerial que s’ha 
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i que ha d’incorporar, entre altres aspectes, la 
data de les eleccions, que s’han de celebrar entre un i tres mesos després de la publicació 
oficial de la convocatòria, la concreció dels punts de votació de la circumscripció nacional, 
la durada de la campanya electoral, el nombre de vocals a elegir en aplicació de l’article 
53.1 de la Llei orgànica 11/2007, de 22 d’octubre, i l’horari establert per efectuar la votació, 
així com qualssevol altres tràmits necessaris per celebrar les eleccions al Consell de la 
Guàrdia Civil.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament.

S’habilita el ministre de l’Interior per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per al desplegament i l’aplicació del present Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
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