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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
7173 Reial decret 555/2011, de 20 d’abril, pel qual s’estableix el règim electoral del 

Consell de Policia.

La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, va establir les 
línies generals del règim electoral del Consell de Policia, òrgan col·legiat amb representació 
paritària de les administraciones i dels membres del Cos Nacional de Policia.

El Reial decret 315/1987, de 27 de febrer, sobre normes per a la celebració 
d’eleccions de representants del Cos Nacional de Policia en el Consell de Policia i 
determinació de la condició de representatius dels seus sindicats, va donar compliment 
al manament de desplegament reglamentari que conté l’apartat cinquè de l’article 26 
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, en aspectes relacionats amb la convocatòria 
d’eleccions i amb el procediment electoral.

Posteriorment, el Reial decret 315/1987, de 27 de febrer, va ser modificat pel Reial 
decret 322/1991, de 15 de març, i pel Reial decret 327/1999, de 26 de febrer, per 
incorporar-hi determinades mesures correctores de les disfuncions observades en el 
funcionament del procés electoral.

El present Reial decret té com a primer objectiu dotar el procediment electoral en el 
Cos Nacional de la Policia de més agilitat i eficiència. Amb aquesta finalitat s’estableix un 
nou procediment de vot electrònic per a l’elecció dels membres del Consell de Policia. A 
aquest efecte, l’Ordre INT/761/2007, de 20 de març, per la qual s’aprova el nou model de 
carnet professional dels funcionaris del Cos Nacional de Policia i altres documents 
identificatius per a determinat personal que presta els seus serveis en l’àmbit del Cos 
Nacional de Policia a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, va implantar els 
nous carnets professionals que incorporen mecanismes que permeten la identificació i la 
signatura electrònica.

El segon objectiu d’aquesta norma reglamentària és adaptar la regulació del procediment 
electoral a la Sentència recent del Tribunal Constitucional 120/2010, de 24 de novembre, 
que va estimar la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada en relació amb els articles 25.3, 
26.1 i 26.2 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de 
l’Estat, i els va declarar inconstitucionals pel fet de no incloure en el sistema electoral per 
escales els funcionaris titulars de les places de facultatius i tècnics. Aquest Reial decret 
incorpora així la jurisprudència esmentada, com també la modificació introduïda a la Llei 
orgànica 2/1986, de 13 de març, per la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària 
de la Llei de l’economia sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, 
de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, i 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha sol·licitat l’informe de l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades d’acord amb el que disposa l’article 5 del Reial decret 428/1993, de 
26 de març, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció de Dades. Així mateix, el 
Consell de Policia va emetre informe favorable sobre aquesta norma.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’informe previ de la ministra 
d’Economia i Hisenda, amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i 
Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 15 d’abril de 2011,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions preliminars
Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes per a la celebració de les 
eleccions a representants del Cos Nacional de Policia en el Consell de Policia, d’acord 
amb el que disposa l’article 26 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i 
cossos de seguretat. Amb caràcter supletori és aplicable el que preveu la legislació sobre 
règim electoral general.

Article 2. Sistema electoral.

La representació dels membres del Cos Nacional de Policia en el Consell de Policia 
s’estructura per escales, sobre la base d’un representant per cada sis mil funcionaris o 
fracció, de cada una de les quatre escales que constitueixen el cos.

CAPÍTOL II

Dret de sufragi. El cens electoral

Article 3. Dret de sufragi actiu i passiu.

1. Són electors i elegibles els funcionaris del Cos Nacional de Policia que es trobin 
en les situacions de servei actiu, segona activitat o suspensió de funcions mentre no sigui 
ferma. Els funcionaris titulars de places de facultatius i tècnics concorren com a electors i 
elegibles amb els de l’escala executiva i de subinspecció, respectivament.

2. La qualificació d’inelegibilitat escau respecte dels qui es trobin o passin a una 
situació diferent de les que preveu l’apartat primer, en la data de convocatòria d’eleccions 
o en qualsevol moment posterior fins que tinguin lloc. També escau la qualificació 
d’inelegibilitat respecte dels membres de la Junta Electoral.

Article 4. Exercici del sufragi actiu.

1. El dret al sufragi el poden exercir personalment els funcionaris que s’hagin inscrit 
com a electors en el cens electoral que regula el capítol V de les formes següents:

a) De forma electrònica, mitjançant una aplicació informàtica que compleixi les 
garanties necessàries de confidencialitat, integritat i seguretat en el contingut, alhora que 
possibiliti el compliment de les disposicions normatives que estableixen com a criteri de 
representativitat els resultats obtinguts per les diferents organitzacions sindicals, 
federacions, agrupacions o coalicions representatives en el Cos Nacional de Policia, a 
escala territorial. Per garantir aquests principis, l’aplicació ha de registrar de manera 
dissociada el vot realitzat i l’acte de la votació per l’elector, per impedir que pugui tornar a 
votar, i són aplicables al sistema les mesures de seguretat de nivell alt que preveu el Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament 
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

b) Mitjançant el vot per correspondència, d’acord amb el que estableix el capítol VIII.

2. 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, ni a revelar el vot.
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CAPÍTOL III

Administració electoral

Article 5. Administració electoral.

1. L’Administració electoral té per finalitat garantir la transparència i l’objectivitat del 
procés electoral, de manera que es respecti el sufragi personal, lliure, directe i secret.

2. L’Administració electoral està composta per la Junta Electoral, la Mesa Electoral 
Única i les comissions de garantia electoral.

3. Els funcionaris que integren l’Administració electoral, els representants de la 
Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, així com els interventors tenen dret a 
un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació. Així mateix, els 
funcionaris que integren l’Administració electoral, els representants de la Direcció General 
de la Policia i de la Guàrdia Civil i els interventors han de ser eximits de servei durant la nit 
anterior.

Els membres de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral Única gaudeixen de permís 
retribuït a temps total, durant tot el període electoral, quan es reuneixen per resoldre 
assumptes de la seva competència en matèria electoral.

Article 6. La Junta Electoral. Composició i funcions.

1. La Junta Electoral està composta pel mateix nombre de representants de 
l’Administració i de les organitzacions sindicals que hagin obtingut representació en el 
Consell de Policia, exceptuant el que disposa l’apartat quart d’aquest article.

2. La Presidència i la Secretaria de la Junta recauen en representants de l’Administració 
General de l’Estat.

3. Els representants de l’Administració són nomenats pel ministre de l’Interior dins els 
quatre dies següents al de la convocatòria d’eleccions.

4. Els representants de les organitzacions sindicals són elegits, en el mateix termini 
de l’apartat anterior, per les organitzacions que hagin obtingut representació en el Consell 
de Policia, entre funcionaris que tinguin la condició d’electors, en proporció a aquesta 
representació, i han de quedar representades les diferents escales del cos.

5. La Junta Electoral s’ha de constituir formalment i estendre’n l’acta corresponent en 
el termini de dos dies següents al de la designació dels seus components.

6. La Junta Electoral exerceix les funcions que es detallen a continuació, sens 
perjudici de les altres competències que li atribueix el present Reial decret:

a) Designar, previ sorteig, entre funcionaris del Cos Nacional de Policia inclosos en 
el cens únic electoral, el president i els vocals de la Mesa Electoral Única i els seus suplents, 
d’acord amb el que disposa l’article 7.2.

b) Determinar els locals i punts habilitats per exercir el vot electrònic.
c) Supervisar l’aplicació informàtica que possibilita l’exercici del vot i la realització de 

l’escrutini, així com controlar-ne i supervisar-ne el funcionament; resoldre totes les 
incidències que es puguin produir durant el desenvolupament del procés electoral i designar 
el personal de suport tècnic necessari per a aquesta comesa.

d) Acordar i difondre totes les altres instruccions que tècnicament siguin necessàries 
per al desenvolupament material i ordenat de les votacions i per facilitar l’exercici del 
sufragi actiu.

e) Acordar, en el supòsit que a causa de força major no sigui possible exercir el dret 
de sufragi en una determinada localitat, la suspensió de la votació en aquesta localitat i la 
seva realització en un moment posterior, una vegada desaparegudes les causes que en 
van motivar la suspensió.

f) Posposar la celebració de les eleccions pel termini necessari en cas que 
circumstàncies excepcionals impossibilitin la realització del procés electoral.

g) Fer la proclamació de candidats.
h) Garantir i regular la publicitat electoral.
i) Controlar l’escrutini.
j) Publicar el resultat final.
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k) Solucionar i resoldre les reclamacions i consultes de tota mena en l’àmbit de les 
seves competències.

l) Proclamar els candidats electes.
m) Proclamar les organitzacions sindicals, federacions, agrupacions o coalicions 

representatives en el Cos Nacional de Policia.

7. Tots els acords de la Junta Electoral s’han de fer públics a l’Ordre General del Cos 
Nacional de Policia i a la seva xarxa d’Intranet.

8. En tot el que no reguli expressament aquest article cal atenir-se al que disposa per 
als òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 7. Mesa Electoral Única. Composició i funcions.

1. La circumscripció electoral és única per a tot el territori nacional. Aquesta té una 
Mesa Electoral Única, que té encomanada, amb el suport de les comissions de garantia 
electoral, la vigilància de l’exercici ordenat del dret al vot i la presidència de les votacions. 
Així mateix, la Mesa Electoral Única realitza l’escrutini, n’estén l’acta corresponent i resol 
qualsevol incident que es presenti, sens perjudici de les atribucions que té encomanades 
la Junta Electoral.

2. La Mesa Electoral Única està formada per un president i dos vocals, designats per 
sorteig entre els funcionaris del Cos Nacional de Policia inclosos en el cens electoral, 
destinats a la localitat on aquesta es constitueixi. Exerceix el càrrec de president el membre 
de més categoria i, en cas d’igualtat en la categoria, el de més antiguitat en aquesta. El 
membre de menys categoria o el de menys antiguitat en aquesta actua com a secretari de 
la Mesa. Els suplents del president i dels vocals es designen pel mateix procediment.

3. El sorteig indicat a l’apartat anterior l’ha d’efectuar la Junta Electoral el setè dia 
següent al de la convocatòria d’eleccions, i s’ha de comunicar als funcionaris la seva 
designació l’endemà del dia que s’hagi portat a terme.

4. Els càrrecs de president i vocal de Mesa Electoral Única són obligatoris. No poden 
ser exercits per qui tingui la condició de cap de la dependència en qualsevol de les diferents 
plantilles del territori nacional, pels qui es presentin com a candidats ni pels representants 
de les organitzacions que hagin presentat candidatures.

5. Els designats disposen d’un termini de dos dies a partir de la notificació per al·legar 
davant la Junta Electoral una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar 
el càrrec. Si l’impediment sobrevé després d’aquest termini, l’avís a la Junta s’ha de fer de 
manera immediata. La Junta ha de resoldre en el termini de dos dies i comunicar, si s’escau, 
la substitució produïda al suplent.

6. La Mesa Electoral Única s’ha de constituir a Madrid, el catorzè dia següent al de la 
convocatòria d’eleccions. Els seus membres gaudeixen dels permisos retribuïts que preveu 
l’article 5.3, així com del dret a indemnitzacions per raó de servei, quan per al compliment 
de les seves funcions s’hagin de desplaçar, de manera excepcional, fora de la localitat en 
què tinguin el seu lloc de treball o del lloc de residència habitual, si estan en segona 
activitat sense destí.

Article 8. Les comissions de garantia electoral.

1. En cada una de les dependències en què s’hagin d’ubicar els punts per a l’exercici 
del vot electrònic determinats per la Junta Electoral s’ha de constituir una Comissió de 
Garantia Electoral. La Comissió de Garantia Electoral està integrada per tres membres, 
que han de ser funcionaris del Cos Nacional de Policia inclosos en el cens electoral i amb 
destinació a la localitat en què tingui la seva seu el punt de votació en què hagi d’exercir 
les seves funcions la Comissió corresponent.

Així mateix, s’ha de constituir una Comissió de Garantia Electoral de Vot per 
Correspondència amb seu a la mateixa localitat on es constitueixi la Mesa Electoral Única, 
i ha d’estar integrada per sis membres designats de conformitat amb el que disposa 
l’article 7.2.
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2. La designació dels membres de les comissions s’ha de portar a terme mitjançant 
sorteig realitzat per la Junta Electoral. A aquest efecte s’han de designar segons l’ordre 
d’insaculació sis funcionaris, dels quals els tres primers són membres titulars i el quart, 
cinquè i sisè, suplents, que formen part de la Comissió en el supòsit que algun dels titulars 
no pugui exercir el càrrec per una causa justificada.

Els membres de la Comissió de Garantia Electoral de Vot per Correspondència s’han 
de designar segons l’ordre d’insaculació de dotze funcionaris, dels quals els sis primers 
són membres titulars, i del setè al dotzè, suplents, que formen part de la Comissió en el 
supòsit que algun dels titulars no pugui exercir el càrrec per una causa justificada.

Exerceix el càrrec de president el membre de més categoria o, en cas d’igualtat en la 
categoria, el de més antiguitat en aquesta. El membre de menys categoria o de menys 
antiguitat en aquesta actua com a secretari de la Comissió.

Les dates de designació dels membres de les comissions i la seva notificació als 
interessats, així com els terminis per formular les al·legacions a aquest respecte i perquè 
la Junta Electoral les resolgui són iguals que els que preveu l’article 7 per a la Mesa 
Electoral Única. Així mateix, la constitució d’aquestes comissions té lloc el catorzè dia 
següent al de la convocatòria d’eleccions.

3. Són funcions de les comissions de garantia electoral:

a) Supervisar el desenvolupament ordenat de les votacions en els punts en què 
tinguin lloc;

b) Informar els electors sobre la forma d’exercir el vot amb el suport dels representants 
de l’Administració que preveu l’article 9;

c) Resoldre qualsevol incident que es produeixi;
d) Estendre acta del desenvolupament de la sessió i traslladar-la a la Junta Electoral 

per via electrònica, signada amb el certificat de signatura electrònica del funcionari que 
actuï com a secretari en finalitzar l’horari de votació;

e) Qualsevol altra funció que li encomani la Junta Electoral.

4. Són funcions de la Comissió de Garantia Electoral del Vot per Correspondència 
supervisar el desenvolupament normal del procediment regulat per al vot per correspondència 
i fer-ne l’escrutini, una vegada rebuts els sobres d’aquest de la Mesa Electoral Única, 
d’acord amb el que estableix l’article 25.3. Així mateix, la Comissió de Garantia Electoral 
del Vot per Correspondència ha de resoldre qualsevol incident que es produeixi, estendre 
acta del desenvolupament de la sessió i traslladar-la a la Junta Electoral per via electrònica, 
signada amb el certificat de signatura electrònica del funcionari que actuï de secretari en 
finalitzar l’escrutini.

5. Als membres de les comissions de garantia electoral els són aplicables les mateixes 
prescripcions sobre incompatibilitats que al president i als vocals de la Mesa Electoral 
Única.

Article 9. Interventors i representants.

1. El representant de cada candidatura pot designar fins a deu dies abans de la 
celebració de les eleccions un interventor davant la Mesa Electoral Única i un altre per 
cada Comissió de Garantia Electoral, mitjançant l’expedició d’un escrit adreçat a la Junta 
Electoral, amb la data i la signatura del nomenament; aquestes sol·licituds també es poden 
tramitar per mitjans electrònics. La Junta ha d’expedir les credencials oportunes per lliurar-
les als interessats i als membres de la Mesa Electoral Única o de la Comissió de Garantia 
Electoral corresponent.

2. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha de designar un 
representant d’aquesta, que ha d’estar present a la Mesa Electoral Única, així com un 
representant en cada un dels locals en què s’ubiquin els terminals per exercir el vot. La 
Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha d’oferir assistència als funcionaris 
que exerceixin el dret de sufragi i a la Comissió de Garantia Electoral corresponent.
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3. Tant els interventors com els representants de la Direcció General de la Policia i de 
la Guàrdia Civil poden assistir la Mesa Electoral Única i les comissions de garantia electoral, 
i participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot.

CAPÍTOL IV

Convocatòria d’eleccions

Article 10. Requisits generals de la convocatòria d’eleccions.

1. El Consell de Policia ha de convocar eleccions per a la provisió dels seus membres 
en representació dels funcionaris del Cos Nacional de Policia, amb una antelació d’entre 
cinquanta-cinc i setanta dies a l’expiració del mandat d’aquests, convocatòria que s’ha de 
publicar l’endemà a l’Ordre General del Cos Nacional de Policia.

Malgrat el que s’ha esmentat anteriorment i sens perjudici del que estableix 
l’article 30.2, quan les circumstàncies ho aconsellin, en el període de dos mesos 
previ al termini assenyalat en el paràgraf anterior, l’Administració i les organitzacions 
sindicals amb representació en el Consell de Policia poden promoure davant aquest 
la celebració anticipada d’eleccions. El Consell de Policia ha d’adoptar l’acord per 
majoria absoluta.

2. La convocatòria ha d’assenyalar la data de les eleccions, que s’han de fer entre els 
quaranta-cinc i els setanta dies posteriors a la seva publicació. Així mateix, la convocatòria 
ha d’establir la durada de la campanya electoral, el cens global per escales i el nombre de 
representants a elegir en aplicació del que disposa l’article 25.3 de la Llei orgànica 2/1986, 
de 13 de març, i de la disposició addicional setena de la mateixa norma.

CAPÍTOL V

Cens electoral

Article 11. Publicació i reclamacions.

1. El cens electoral ha de contenir la relació de la inscripció individualitzada de tots 
els funcionaris que reuneixin els requisits per ser electors. El cens és únic i l’ha d’elaborar 
d’ofici l’Administració. S’ha d’ordenar alfabèticament per escales i ha d’incloure, a més, els 
números del carnet professional i del document nacional d’identitat.

2. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha de facilitar a la Junta 
Electoral i a la Mesa Electoral Única, en el termini màxim de quinze dies des de la 
convocatòria de les eleccions, el cens únic amb la llista d’electors en suport informàtic, i 
l’ha de fer públic a la vegada a la xarxa de la Intranet corporativa del Cos Nacional de 
Policia, durant un termini no inferior a vuit dies, de manera que els funcionaris d’aquest cos 
puguin accedir a les seves pròpies dades censals des de totes les unitats administratives 
i dependències del centre directiu. Les dades contingudes a les llistes del cens no es 
poden utilitzar per a una altra finalitat que no estigui relacionada amb el procés electoral.

3. Els funcionaris del Cos Nacional de Policia, a partir de la data de la publicació del 
cens electoral a la Intranet corporativa, i durant el termini indicat a l’apartat anterior, 
poden formular davant la Mesa Electoral Única les reclamacions que considerin pertinents 
relatives a la seva inclusió o exclusió en el cens, així com els errors de les seves dades 
en aquest cens. Les reclamacions s’han d’efectuar per via electrònica amb signatura 
digital mitjançant una comunicació electrònica que ha d’estar disponible a la mateixa 
aplicació informàtica, que ha de publicar de manera personalitzada l’adscripció censal 
de cada funcionari i garantir-ne la privadesa amb la utilització dels certificats digitals 
corresponents.

4. La Mesa Electoral Única ha de resoldre totes les reclamacions que puguin presentar 
els electors en relació amb inclusions, exclusions o correccions, fins un dia després d’haver 
finalitzat el termini d’exposició. Així mateix, la Mesa Electoral Única ha de confeccionar, 
amb els mitjans que li faciliti la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, la llista 
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definitiva del cens electoral, que s’ha de publicar a la xarxa de la Intranet corporativa dins 
de les vint-i-quatre hores següents.

Els funcionaris la reclamació dels quals no hagi estat atesa en el termini assenyalat la 
poden reiterar davant la Junta Electoral dins els tres dies següents. La Junta Electoral ha 
de resoldre la reclamació en el termini de tres dies i, si s’escau, ordenar les rectificacions 
pertinents. Les seves resolucions exhaureixen la via administrativa. Tant les reclamacions 
com les notificacions sobre aquestes dels acords que adoptin els òrgans competents de 
l’Administració electoral s’han de fer per via electrònica, utilitzant la signatura electrònica 
reconeguda incorporada al carnet professional dels funcionaris del Cos Nacional de Policia 
o al document nacional d’identitat electrònic.

5. Els representants de cada candidatura poden obtenir, el dia de la proclamació de 
candidats, una còpia del cens, de les dades del qual únicament se’n pot fer ús per a la 
realització d’activitats vinculades amb el procés electoral.

CAPÍTOL VI

Procediment electoral

Article 12. Presentació de candidats.

1. Poden presentar llistes de candidats al Consell de Policia:

a) Les organitzacions sindicals i les seves federacions, constituïdes d’acord amb el 
que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març.

b) Les agrupacions d’electors avalades per un nombre de signatures d’electors 
equivalent almenys al 5 per 100 dels electors de l’escala bàsica i al 10 per 100 de les altres 
escales en què presentin candidatures.

c) Les coalicions electorals.

2. Els sindicats, federacions o agrupacions d’electors que estableixin un pacte de 
coalició per concórrer conjuntament a una elecció ho han de comunicar a la Junta Electoral, 
dins els dos dies següents al de la publicació de les llistes definitives d’electors, i han 
d’indicar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones 
titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.

3. La presentació de candidatures s’ha de fer amb denominacions, sigles o símbols 
que no indueixin a confusió amb els pertanyents o utilitzats habitualment per altres sindicats, 
federacions, agrupacions o coalicions legalment constituïdes.

Article 13. Procediment per presentar llistes de candidats.

1. Les candidatures subscrites pels representants dels sindicats, federacions i 
coalicions i pels titulars dels òrgans de direcció o coordinació de les agrupacions dels 
electors s’han de presentar davant la Junta Electoral, dins els quatre dies següents al de 
la publicació de les llistes definitives d’electors, i s’han de publicar a l’Ordre General del 
Cos Nacional de Policia l’endemà de la finalització del termini esmentat.

2. L’escrit de presentació de cada candidatura ha d’expressar clarament la 
denominació, sigles i símbols del sindicat, federació, coalició o agrupació que la promou, 
així com el nom i els cognoms dels candidats que hi estan inclosos, amb declaració 
expressa de la seva acceptació en la candidatura.

3. A les candidatures presentades per agrupacions d’electors s’hi han d’adjuntar els 
documents acreditatius del nombre de signatures que exigeix l’article 12.1.b) per participar 
a les eleccions. Cap elector no pot donar la seva signatura per a la presentació de més 
d’una candidatura. La identitat dels signants ha de ser acreditada de manera fefaent.

4. Les llistes, que són nacionals i tancades, han d’incloure tants candidats com llocs 
a elegir i, a més, un nombre igual de suplents, amb expressió de l’ordre de col·locació de 
tots ells.
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5. Juntament amb el nom i cognoms dels candidats s’ha de fer constar la seva 
condició d’independents o, en cas de coalicions, la denominació de l’organització sindical 
a què pertany cada un.

Article 14. Proclamació de candidats. Recursos.

1. La Junta Electoral ha de fer la proclamació de candidats dins els tres dies següents 
a la finalització del termini de presentació de candidatures i s’ha de publicar l’endemà a 
l’Ordre General del Cos Nacional de Policia.

2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, 
excepte per a l’esmena d’errors. Aquesta esmena s’ha d’efectuar en el termini de dos 
dies.

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 els recursos que estableix l’article 29.2.

Article 15. Disposicions generals sobre la campanya electoral.

1. El Consell de Policia ha de portar a terme durant el període electoral una campanya 
de caràcter institucional, destinada a informar els funcionaris del Cos Nacional de Policia, 
així com a promoure’n la participació, sense influir en l’orientació del vot dels electors.

2. S’entén per campanya electoral el conjunt d’activitats lícites portades a terme pels 
candidats, sindicats, federacions, coalicions o agrupacions, a l’efecte de captar sufragis.

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

Article 16. Propaganda i actes de campanya electoral.

1. No es pot difondre propaganda electoral ni es pot realitzar cap acte de campanya 
electoral una vegada que la campanya hagi acabat legalment ni tampoc durant el període 
comprès entre la convocatòria d’eleccions i la iniciació legal de la campanya, llevat de les 
activitats habitualment realitzades per les organitzacions sindicals en l’exercici de les seus 
funcions legalment reconegudes.

2. Els sindicats, federacions, coalicions o agrupacions que presentin candidatures 
han de disposar en cada dependència de llocs reservats per a la col·locació gratuïta de 
cartells de propaganda electoral. Aquests espais han d’estar sempre ubicats en llocs de 
fàcil exposició i accés als funcionaris i han de ser d’igual superfície i anàloga utilitat a cada 
un dels emplaçaments disponibles.

3. La realització de reunions per a actes de campanya electoral a les dependències 
policials s’ha d’ajustar a les regles següents:

a) La Junta Electoral ha de fer pública la determinació dels locals, els dies i hores en 
què es puguin portar a terme els actes. En aquest aspecte, les unitats orgàniques de la 
Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit Cos Nacional de Policia, han de 
facilitar els locals adequats de què disposin, vigilant en qualsevol moment que no 
s’entorpeixi el servei públic.

b) Amb la sol·licitud prèvia dels sindicats, federacions, coalicions o agrupacions, la 
Junta Electoral ha d’atribuir els locals d’acord amb el criteri d’igualtat d’oportunitats i, 
subsidiàriament, per sorteig.

4. En el temps de durada de la campanya, així com durant la jornada de reflexió i el 
dia de la votació, tots els candidats i suplents proclamats com a tals han de gaudir de 
permís retribuït per realitzar-la.
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Article 17. Disposicions generals sobre votacions.

1. L’horari de les votacions ha de ser fixat per la Junta Electoral i publicat a l’Ordre 
General del Cos Nacional de Policia, i ha de comprendre un mínim de sis hores diürnes.

2. La Junta Electoral, la Mesa Electoral Única, les comissions de garantia electoral 
i la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil han de garantir el lliure exercici 
del dret de vot dels funcionaris. La Junta Electoral, en particular, ha de donar les 
instruccions oportunes que permetin compatibilitzar la prestació del servei amb l’exercici 
del dret de vot.

Article 18. Votació i atribució de llocs.

1. Les eleccions a representants en el Consell de Policia s’han d’ajustar a les regles 
següents:

a) Cada elector pot donar el seu vot a una sola de les llistes presentades, corresponent 
a l’escala a la qual pertany, mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret.

b) Mitjançant el sistema de representació proporcional s’han d’atribuir a cada llista el 
nombre de llocs que li corresponguin, de conformitat amb el quocient que resulti de dividir 
el nombre de votants pel de llocs a cobrir. Els llocs sobrants, si s’escau, s’han d’atribuir a 
les llistes per ordre decreixent, segons la resta dels vots de cada una d’aquestes.

c) En cas d’empat, resulta elegit el candidat de més antiguitat en el cos.

CAPÍTOL VII

Procediment de vot electrònic

Article 19. Mitjans i recursos per possibilitar l’exercici de vot electrònic.

1. Per a l’exercici del sufragi actiu i altres actuacions que necessiten desenvolupar 
els electors, és necessària la identificació de l’elector mitjançant la utilització del seu carnet 
professional o el document nacional d’identitat electrònic amb els mecanismes de signatura 
electrònics avançats i reconeguts que hi estan incorporats.

2. En el cas que per causes tècniques no es pugui produir la identificació de l’elector 
mitjançant el carnet professional o el document nacional d’identitat electrònic, la identificació 
de l’elector es pot realitzar mitjançant el document nacional d’identitat, el passaport o el 
permís de conducció. En aquest cas, una vegada verificada la condició de l’elector davant 
la Comissió de Garantia Electoral, el seu president ha d’autoritzar a l’elector l’exercici del 
seu dret al vot, el qual s’ha d’executar a través d’un certificat electrònic que ha de validar 
el president de la Comissió i que permeti la connexió amb el sistema de votació.

3. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha de posar a disposició de 
la Junta Electoral els recursos i infraestructures necessaris que possibilitin garantir l’exercici 
del sufragi personal, lliure, directe i secret, així com l’escrutini general dels vots emesos i 
altres aspectes derivats de l’ús de sistemes informàtics.

4. El codi font del programa informàtic ha de quedar a disposició de la Junta Electoral 
per a l’auditoria i comprovació del procediment i resultats en qualsevol moment.

Article 20. Desenvolupament de les votacions.

1. Els membres de la Comissió de Garantia Electoral corresponent s’han de reunir 
una hora abans d’iniciar-se les votacions en els locals que la Junta Electoral hagi determinat 
per realitzar les votacions i han de comprovar l’estat i el funcionament correcte dels aparells 
informàtics determinats per la Junta Electoral per possibilitar l’exercici del vot electrònic. 
Així mateix, han de verificar que el vot electrònic es pot realitzar de forma personal, directa 
i secreta.

Seguidament, els membres de la Comissió de Garantia Electoral han de procedir a 
rebre les acreditacions dels interventors i del representant de l’Administració. En concloure 
l’horari de votació, els membres de cada Comissió de Garantia Electoral han d’elaborar 
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una acta en la qual, amb indicació de la identitat dels seus integrants i dels interventors i 
representant, han de reflectir totes les incidències que hagin tingut lloc en el transcurs de 
la jornada electoral. L’acta ha de ser signada electrònicament per tots els membres de la 
Comissió, així com pels interventors de les candidatures i el representant de l’Administració 
i ha de ser remesa immediatament pel mateix procediment a la Junta Electoral.

2. La Mesa Electoral Única s’ha de reunir a Madrid una hora abans de l’inici de les 
votacions i ha de ser assistida pels tècnics informàtics responsables de l’aplicació que 
possibilita el vot electrònic que hagin estat designats a aquest efecte per la Junta Electoral. 
La Mesa Electoral Única ha d’acordar l’activació dels mecanismes corresponents de 
l’aplicació informàtica que permetin la iniciació de les votacions simultàniament en tots els 
punts establerts, de conformitat amb les instruccions de la Junta Electoral. Així mateix, la 
Mesa Electoral Única ha de procedir a rebre les acreditacions dels interventors i del 
representant de l’Administració, i a aixecar l’acta de constitució de la Mesa.

Article 21. L’exercici del sufragi actiu mitjançant el vot electrònic.

1. Per poder exercir el dret al vot, els electors han de presentar el carnet professional 
o el document nacional d’identitat electrònic.

2. Els electors poden exercir el dret de sufragi actiu en qualsevol dels punts de votació 
del territori nacional determinats per la Junta Electoral.

3. L’exercici del vot s’ha de realitzar col·locant el carnet professional o el document 
nacional d’identitat electrònic en el dispositiu del terminal informàtic previst a aquest efecte, 
a fi que el sistema identifiqui l’elector i en verifiqui la inscripció en el cens electoral. 
Seguidament, a la pantalla se li ha de mostrar la relació de candidatures presentades per 
a la designació de representants en el Consell de Policia de l’escala a què pertanyi l’elector, 
així com l’opció de vot en blanc. L’elector ha d’escollir una de les alternatives i confirmar-la 
amb els mecanismes establerts a l’efecte, i han de quedar registrats en l’aplicació de forma 
dissociada el vot realitzat i l’acte de la votació per l’elector, per impedir que pugui tornar a 
votar.

Article 22. L’escrutini electrònic i l’acta.

1. Al final de l’horari de les votacions, la Mesa Electoral Única ha de procedir a 
l’escrutini dels vots emesos en la totalitat dels punts de votació del territori nacional amb el 
suport dels tècnics informàtics corresponents.

Una vegada finalitzat l’escrutini electrònic s’ha de procedir a efectuar l’escrutini del vot 
per correspondència d’acord amb les previsions del capítol VIII.

2. Una vegada realitzat l’escrutini total, s’ha d’estendre l’acta amb el resultat i, en tot 
cas, s’hi han de fer constar els punts següents:

La composició de la Mesa Única Electoral.
El nombre d’electors que han exercit el dret al vot.
El nombre de vots en blanc.
El nombre de vots nuls.
El nombre de vots obtinguts per cada candidatura.
El nombre d’abstencions.
Les incidències durant la sessió.

Una vegada aixecada l’acta, en suport paper, l’han de signar els components de la 
Mesa, els interventors i el representant de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia 
Civil, i se n’ha de facilitar una còpia a tots ells.

3. L’acta original de l’escrutini s’ha de lliurar immediatament a la Junta Electoral, 
juntament amb l’acta original de la constitució, i s’ha de procedir a la publicació provisional 
de resultats, no més tard del vuitè dia següent al de la votació.
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CAPÍTOL VIII

Vot per correspondència
Article 23. Previsió.

Els electors que prevegin que no es trobaran en cap dels llocs on s’estableixin els 
punts de votació en la data de votació poden emetre el seu vot per correspondència, prèvia 
comunicació a la Mesa Electoral Única.

Article 24. Sol·licitud prèvia.

1. Per exercir el vot per correspondència, l’elector ha de sol·licitar personalment les 
paperetes de vot i un certificat d’inscripció en el cens a la Mesa Electoral Única, a partir de 
la data de la seva constitució i fins a deu dies abans de la data en què s’hagi de celebrar 
la votació.

2. En cas de malaltia o incapacitat que impedeixi la formulació personal de la 
sol·licitud, l’existència de la qual s’ha d’acreditar per mitjà d’una certificació mèdica oficial, 
pot realitzar la sol·licitud en nom de l’elector una altra persona autoritzada notarialment o 
consularment mitjançant un document que s’ha estendre individualment en relació amb 
cada elector i sense que s’hi puguin incloure diversos electors, ni una mateixa persona 
pugui representar més d’un elector. La Junta Electoral ha de comprovar la concurrència de 
les circumstàncies a què es refereix aquest apartat en cada cas.

3. La sol·licitud, que també es pot realitzar mitjançant mecanismes informàtics, s’ha 
de fer a través de la Secretaria de la Dependència Policial on es trobi l’elector o bé utilitzant 
el procediment que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 25. Remissió.

1. Una vegada rebuda la sol·licitud, la Mesa Electoral Única ha de comprovar la 
inscripció del funcionari en el cens electoral, realitzar-hi l’anotació corresponent a fi que el 
dia de les eleccions no es realitzi el vot personalment, i estendre el certificat d’inscripció en 
el cens. En el certificat s’ha de fer constar la plantilla de destí del funcionari a fi que sigui 
possible complir les disposicions normatives que estableixen com a criteri de representativitat 
els resultats obtinguts per les diferents organitzacions sindicals a nivell territorial i dels 
serveis centrals. La Mesa Electoral Única ha de remetre urgentment el certificat esmentat 
a la Secretaria de la dependència des d’on es va sol·licitar, juntament amb el sobre i les 
paperetes de vot.

2. Una vegada l’elector ha escollit la papereta de vot, ha d’introduir-lo en el sobre de 
votació, tancar-lo, incloure’l en un altre sobre de dimensions més grans, juntament amb el 
certificat d’inscripció en el cens electoral, i remetre’l a la Mesa Electoral Única a través de 
la Secretaria de la dependència policial on es trobi, o bé utilitzant el procediment que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb una antelació suficient 
perquè tingui efectes el dia de la votació.

3. Una vegada rebut el sobre, la Mesa Electoral Única l’ha de custodiar fins al dia 
de la votació, data en què ha de ser posat a disposició de la Comissió de Garantia 
Electoral del Vot per Correspondència. Iniciat l’horari de votacions, la Comissió de 
Garantia Electoral del Vot per Correspondència ha de procedir a l’obertura dels sobres 
salvaguardant el caràcter secret del vot, realitzar l’anotació informàtica dels votants en el 
cens, així com la de les seves plantilles de destí i, finalment, introduir els sobres de vot 
en una urna. Una vegada finalitzat l’horari de les votacions, la Comissió de Garantia 
Electoral del Vot per Correspondència ha de procedir a l’escrutini de tots els vots remesos 
per correu i a la seva adjudicació a les candidatures en l’aplicació informàtica per 
incorporar-los a l’escrutini general.

4. 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 d’aquella a la qual pertany l’elector.
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També són nuls els vots emesos en paperetes en les quals s’hagin modificat, afegit, 
senyalat o ratllat noms dels candidats, així com aquells en els quals s’hagi produït qualsevol 
altre tipus d’alteració.

Es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre que no contingui papereta.

Article 26. Recepció fora de termini.

Si la correspondència electoral és rebuda amb posterioritat a la terminació de la votació, 
no es computa el vot ni es té com a votant l’elector; s’ha de destruir el sobre sense obrir i 
deixar-ne constància.

Article 27. Paperetes.

1. La Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil ha de disposar el que sigui 
necessari perquè hi hagi un nombre suficient de sobres i paperetes de cada candidatura, 
que han d’estar a disposició de la Mesa Electoral Única.

2. La mida, impressió i qualitat del paper han de ser d’iguals característiques, i han 
de ser homologats pel Consell de Policia.

3. Les paperetes i sobres s’han d’imprimir en els colors següents:

Escala superior: blau clar.
Escala executiva: sèpia.
Escala subinspecció: verd clar.
Escala bàsica: blanc.

CAPÍTOL IX

Proclamació d’electes i constitució del Consell de Policia

Article 28. Proclamació d’electes.

1. Una vegada la Junta Electoral hagi publicat els resultats provisionals, els 
representants de les candidatures disposen d’un termini de dos dies per presentar les 
reclamacions que considerin oportunes.

2. La Junta Electoral ha de resoldre les reclamacions, i proclamar els electes abans 
de la finalització del mandat a què es refereix l’article 30.2. L’inici del mandat dels nous 
electes ha de coincidir amb la constitució del Consell de Policia resultant de les 
eleccions.

3. L’acta de proclamació ha de ser subscrita pel president i el secretari de la Junta. 
Ha de contenir menció expressa del nombre d’electors, dels vots vàlids, dels vots nuls, 
dels vots en blanc, dels vots obtinguts per cada candidatura, del nombre de representants 
d’aquests al Consell de Policia, així com la relació nominal dels electes. Així mateix, a 
l’acta s’han de ressenyar les reclamacions formulades i les resolucions adoptades. S’han 
de lliurar còpies certificades de l’acta de l’escrutini definitiu als sindicats, federacions, 
coalicions o agrupacions que el sol·licitin.

4. La Junta Electoral ha d’expedir als electes credencials de la seva proclamació i 
publicar a l’Ordre General del Cos Nacional de Policia el còmput global dels resultats als 
efectes de declarar el grau de representativitat de les organitzacions sindicals i, si s’escau, 
federacions, coalicions i agrupacions que hagin concorregut al procés electoral.

Article 29. Contenciós electoral.

1. Els actes de la Mesa Electoral Única són recurribles davant la Junta Electoral. Els 
actes de la Junta Electoral exhaureixen la via administrativa.

2. Contra els actes de la Junta Electoral es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició i, si s’escau, recurs contenciós administratiu.
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Article 30. Constitució.

1. El Consell de Policia s’ha de constituir formalment dins dels quinze dies següents 
al de proclamació dels resultats definitius. El mandat dels consellers electes s’inicia a partir 
del moment de la constitució del Consell de Policia.

2. La durada del mandat dels consellers electes, llevat dels supòsits dels apartats 
b), c), d) i e) de l’article 31.1, és de quatre anys. El mandat dels consellers acaba en el 
moment de la constitució del nou Consell de Policia que sorgeixi de la celebració de les 
eleccions generals següents. Els consellers poden ser reelegits en processos electorals 
successius.

3. En cas que es produeixi una vacant en la representació dels funcionaris en el 
Consell de Policia per qualsevol causa, l’ha de cobrir automàticament el candidat que 
ocupi el càrrec següent a la llista respectiva, i la substitució s’ha de publicar en l’Ordre 
General del Cos Nacional de Policia.

4. Una vegada esgotat el nombre de candidats titulars de la llista, s’ha de procedir de 
la mateixa forma amb els suplents.

5. En el supòsit d’esgotar-se el nombre de suplents, queden vacants en el Consell de 
Policia els llocs corresponents, i se n’ha de mantenir el caràcter paritari en qualsevol cas. 
Si d’aquesta manera queden sense representació una o diverses escales i, a més, si falten 
més de nou mesos per a la terminació del mandat dels delegats, s’han de convocar 
eleccions parcials per a l’escala o escales afectades. La durada del mandat dels 
representants elegits en el cas d’eleccions parcials és pel temps que resti per completar 
els quatre anys.

Article 31. Pèrdua de la condició de conseller.

1. Es perd la condició de membre del Consell de Policia per alguna de les causes 
següents:

a) Terminació del seu mandat.
b) Renúncia.
c) Pèrdua de la condició de funcionari.
d) Canvi d’escala.
e) Quan deixin de concórrer els requisits legalment establerts per ser elector o 

elegible.

2. En cas que es produeixi una vacant per qualsevol causa, a excepció del que 
assenyala la lletra a) de l’apartat anterior, cal atenir-se al que disposa l’article 30.

3. L’òrgan competent per declarar la pèrdua de la condició de membre del Consell de 
Policia en els supòsits dels apartats b), c), d) i e) és la Direcció General de la Policia i de 
la Guàrdia Civil.

Disposició addicional única. Còmput de terminis.

Els terminis expressats en el present Reial decret s’entenen referits a dies naturals.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen les normes següents:

El Reial decret 315/1987, de 27 de febrer, sobre normes per a la celebració d’eleccions 
de representants del Cos Nacional de Policia en el Consell de Policia i determinació de la 
condició de representatius dels seus sindicats, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

El Reial decret 322/1991, de 15 de març, pel qual es modifiquen determinades normes 
per a la celebració d’eleccions de representants del Cos Nacional de Policia, en el Consell 
de Policia.
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El Reial decret 327/1999, de 26 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 315/1987, 
de 27 de febrer, sobre normes per a la celebració d’eleccions de representants del Cos 
Nacional de Policia en el Consell de Policia i determinació de la condició de representatius 
dels seus sindicats.

Igualment, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 d’abril de 2011.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern  
i ministre de l’Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
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