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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16973 Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 5/1985, 

de 19 de juny, del règim electoral general, i de la Llei orgànica 2/1979, de 3 
d’octubre, del Tribunal Constitucional.

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

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

sanciono:

PREÀMBUL

I

L'experiència demostra que en les eleccions al Senat es produeix un alt nombre de 
vots nuls i en blanc, més del que seria admissible en circumstàncies normals, com demostra 
que el seu percentatge sobre el total de vots emesos sigui molt superior al que es produeix 
en les eleccions del Congrés dels Diputats.

En aquesta situació hi influeixen diversos elements, com la desmesurada dimensió de 
les paperetes, conseqüència de l'elevat nombre de candidatures, cosa que fa difícil al 
votant trobar els candidats de la seva preferència.

Per a la constància de les candidatures a la papereta de votació, és més lògic utilitzar, 
en lloc del sorteig, el dels resultats en les últimes eleccions.

D'aquesta manera es facilita l'actuació d'un nombre molt elevat d'electors. També que 
l'aparició de les candidatures sigui en columnes ordenades d'esquerra a dreta i de dalt a 
baix.

D'altra banda es considera més oportú que els candidats d'una mateixa força política 
apareguin en l'ordre que aquesta determini i no necessàriament per ordre alfabètic.

La inclusió d'unes instruccions clares i senzilles sobre la forma de votar i, més 
concretament, sobre el nombre màxim de vots possible en cada circumscripció ajudarà a 
solucionar el problema esmentat.

També és convenient disposar de dos suplents per al cas que un senador cessi en el 
seu escó per qualsevol raó. En cas contrari hi ha el risc que aquest escó quedi vacant fins 
a les següents eleccions. Però per simplificar el disseny de la papereta s'evita que el seu 
nom hi hagi d'aparèixer, i n'hi ha prou de publicar-lo en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

II

S'introdueix així mateix una modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del 
Tribunal Constitucional, per facilitar l'elecció dels magistrats del Tribunal Constitucional en 
els supòsits de cobertura de vacants o renovació.

Article primer.

Es modifiquen els articles 171, apartat 2, i 172, apartat 3, de la Llei orgànica 5/1985, 
del règim electoral general, que queden redactats de la manera següent:

«Article 171.2

Cada candidatura a senador ha d'incloure dos candidats suplents i ha de constar 
l'ordre en què han d'assumir la suplència. Els noms dels candidats suplents han de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 268  Divendres 5 de novembre de 2010  Secc. I. Pàg. 2

figurar en la publicació de les candidatures en el "Butlletí Oficial de l'Estat" i en tota 
la documentació electoral, però no s'han d'incloure a les paperetes electorals.»

«Article 172.3

Les paperetes de votació de senadors han d'estar impreses per una sola cara, 
llevat que el nombre de candidats superi el nombre fixat per la normativa de 
desplegament d'aquesta Llei, cas en què s'han d'imprimir per les dues cares, i han 
de contenir:

a) La denominació, o sigla i símbol de l'entitat que presenta el candidat o 
candidats, ja sigui un partit, federació, coalició o agrupació d'electors. Sota aquesta 
denominació hi ha d'haver els noms del candidat o candidats respectius, en l'ordre 
que lliurement estableixi l'entitat que presenta cada una de les candidatures.

b) Les candidatures s'han d'ordenar d'esquerra a dreta, de dalt a baix i de més 
gran a més petita, atenent el nombre de vots obtinguts per la totalitat dels candidats 
presentats per cada un dels partits, federacions i coalicions en les últimes eleccions 
al Senat en la circumscripció corresponent. Les candidatures d'agrupacions 
d'electors, així com les dels partits, federacions o coalicions que no hagin concorregut 
a les anteriors eleccions al Senat han d'aparèixer a continuació en l'ordre que es 
determini per sorteig en cada circumscripció.

c) En el cas de partits o federacions que, havent format part d'una coalició amb 
representació en el Senat, decideixin presentar-se per separat en les següents 
eleccions per la mateixa circumscripció, l'ordre d'aparició a la papereta segons 
l'apartat b) s'ha d’aplicar a tots els partits o federacions que van pertànyer a l'antiga 
coalició, s´ha de determinar lliurement entre ells la seva precedència, i, si no hi ha 
acord, aquesta s'ha de resoldre per sorteig.

S'aplica la mateixa regla als partits o federacions que, havent concorregut per 
separat i havent obtingut representació en el Senat en una circumscripció, optin 
després per presentar-se formant part d'una coalició en aquesta mateixa 
circumscripció.

d) El nom de cada candidat ha d'anar precedit d'un requadre. El votant ha de 
marcar amb una creu el corresponent al candidat o candidats a qui atorga el seu 
vot.

e) Una nota informativa, adreçada als electors, que indiqui el nombre màxim 
de candidats que poden votar en cada circumscripció, així com el fet que qualsevol 
alteració en la papereta determina la nul·litat del vot.»

Article segon. Modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal 
Constitucional.

S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 16 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del 
Tribunal Constitucional, amb el text següent:

«5. Les vacants produïdes per causes diferents de la de l'expiració del període 
per al qual es van fer els nomenaments s'han de cobrir d'acord amb el mateix 
procediment utilitzat per a la designació del magistrat que hagi produït la vacant i pel 
temps que li restava. Si hi ha retard en la renovació per terços dels magistrats, als 
nous que siguin designats se'ls ha de restar del mandat el temps de retard en la 
renovació.»

Disposició final primera.

El Govern, en el termini de sis mesos, ha d'aprovar les disposicions necessàries per a 
l'aplicació del que disposa l'article primer d'aquesta Llei.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva 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, 4 de novembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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