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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
2077 Reial decret 102/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes 
electorals i de les còpies del cens electoral.

La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, al seu article 41.1 
hi diu: «Per mitjà de reial decret s’han de regular les dades personals dels electors, 
necessàries per inscriure’s en el cens electoral, així com les de les llistes i còpies del cens 
electoral».

D’altra banda, l’article 41.5 disposa: «Els representants de cada candidatura poden 
obtenir l’endemà de la proclamació de candidatures una còpia del cens del districte 
corresponent, ordenat per meses, en suport apte per al seu tractament informàtic, que pot 
ser utilitzat 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 presenti candidatures. Així mateix, les 
juntes electorals de zona han de disposar d’una còpia del cens electoral utilitzable 
corresponent al seu àmbit.»

En particular, les dades que es faciliten a les candidatures i a les juntes electorals de 
zona estan regulades a l’article 5 del Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual 
es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral, entre les 
quals no s’inclou el número d’identificació personal (DNI, passaport o inscripció en el 
registre central d’estrangers).

Amb vista a facilitar la identificació dels electors per part de les juntes electorals de 
zona per a la realització de les gestions que la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, els 
atribueix, s’afegeix un nou paràgraf a l’article 5 del Reial decret 1799/2003 per tal d’incloure 
el número d’identificació personal a les còpies que l’oficina del cens electoral faciliti a les 
juntes electorals de zona.

D’aquest Reial decret, la junta electoral central n’ha emès informe favorable en la 
sessió de 15 de gener de 2009.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Economia i Hisenda i de l’Interior, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 6 de febrer de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es 
regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral.

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 5. Còpies del cens electoral:

«A les còpies per a les juntes electorals de zona s’hi ha d’incloure el número de 
l’identificador personal: document nacional d’identitat, passaport o inscripció en el 
registre central d’estrangers.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de febrer de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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