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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
1918 Reial decret 100/2014, de 21 de febrer, pel qual s’estableixen determinades 

disposicions sobre l’exercici del dret de sufragi passiu en les eleccions al 
Parlament Europeu.

La disposició addicional segona de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, habilita el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per al seu compliment i execució.

Aquest Reial decret incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2013/1/UE, del 
Consell de 20 de desembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE per la qual es 
fixen les modalitats d’exercici del dret de sufragi passiu a les eleccions al Parlament 
Europeu per part dels ciutadans de la Unió residents en un Estat membre del qual no 
siguin nacionals. Aquest dret es reconeix a l’article 20.2.b) del Tractat de funcionament de 
la Unió Europea, així com a l’article 39.1 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió 
Europea.

Entre les modificacions introduïdes, la Directiva 2013/1/UE, del Consell, de 20 de 
desembre de 2012, suprimeix el requisit que els ciutadans de la Unió Europea, en 
presentar la seva candidatura a un Estat membre que no sigui el seu Estat d’origen, hagin 
d’aportar un certificat emès per les autoritats d’aquest últim que acrediti que no han estat 
privats del dret de sufragi passiu en l’Estat esmentat o no tenir constància d’aquesta 
privació. Aquest requisit ha estat substituït per la presentació d’una declaració formal en la 
qual la persona que vol presentar la seva candidatura manifesti que no ha estat privada 
del dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu.

Així mateix, entre altres aspectes relacionats amb la identificació de candidats, la 
Directiva estableix que per facilitar la comunicació entre autoritats nacionals, els estats 
membres han de designar un punt de contacte encarregat de rebre, notificar i transmetre 
la informació continguda a les declaracions formals de ciutadans d’estats membres de la 
Unió Europea residents en estats diferents del d’origen que vulguin exercir el seu dret de 
sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu.

La Junta Electoral Central, a l’informe de 19 de desembre de 2011, va considerar que 
l’autoritat de contacte per sol·licitar informació sobre si un ciutadà nacional d’un altre Estat 
membre de la Unió Europea està privat del dret de sufragi passiu ha de ser la mateixa 
Junta Electoral Central, com a òrgan competent per a la proclamació de candidats al 
Parlament Europeu, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny.

En la seva qualitat de punt de contacte nacional, la Junta Electoral Central ha de 
remetre a l’Estat membre d’origen les declaracions formals presentades davant d’aquesta 
per ciutadans d’altres estats membres residents a Espanya que vulguin presentar 
candidatura a les eleccions al Parlament Europeu per sol·licitar informació sobre si estan 
privats del dret de sufragi passiu o no.

Igualment, en aquesta mateixa condició de punt de contacte ha d’efectuar les 
actuacions corresponents per atendre les sol·licituds d’informació d’altres estats membres 
sobre els ciutadans espanyols residents en els estats esmentats que vulguin presentar 
candidatura a les eleccions al Parlament Europeu.

A aquests efectes, la Secretaria d’Estat de Justícia ha de remetre a la Junta Electoral 
Central la informació necessària.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha sol·licitat l’informe de les comunitats 
autònomes, de la Comissió Nacional de l’Administració Local i de la Junta Electoral 
Central.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 21 de febrer de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir determinades disposicions sobre l’exercici 
del dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu en compliment de la 
normativa comunitària.

Article 2. Punt de contacte a Espanya.

La Junta Electoral Central és el punt de contacte a Espanya per rebre, transmetre i 
notificar, de conformitat amb el que disposen els articles següents, la informació que 
correspongui en relació tant amb els ciutadans d’altres estats membres de la Unió 
Europea que resideixin i presentin a Espanya candidatura a les eleccions al Parlament 
Europeu, com dels ciutadans espanyols que resideixin en altres estats membres i hi 
vulguin presentar la seva candidatura a les eleccions esmentades.

Article 3. Exercici del dret de sufragi passiu a les eleccions al Parlament Europeu per 
ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya.

1. Els ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya nacionals d’un altre Estat 
membre que presentin la seva candidatura davant la Junta Electoral Central per exercir el 
dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu han d’aportar, a més dels 
documents exigits als candidats de nacionalitat espanyola, una declaració formal en la 
qual consti:

a) La nacionalitat, la data i el lloc de naixement, l’últim domicili a l’Estat membre 
d’origen i el domicili a Espanya;

b) que no es presenten simultàniament com a candidats a les eleccions al Parlament 
Europeu en un altre Estat membre;

c) si s’escau, l’entitat local o la circumscripció de l’Estat membre d’origen en el cens 
electoral del qual van estar inscrits en últim lloc;

d) que no han estat privats del dret de sufragi passiu a l’Estat membre d’origen 
mitjançant resolució judicial o decisió administrativa de caràcter individual, sempre que 
aquesta sigui recurrible davant els tribunals.

Respecte dels ciutadans al·ludits la Junta Electoral Central també ha d’efectuar les 
comprovacions del compliment dels requisits d’elegibilitat que preveu la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

2. La Junta Electoral Central ha de remetre les declaracions als estats membres 
d’origen dels ciutadans als quals es refereix l’apartat anterior i ha de rebre d’aquests 
Estats, en el termini que aquests determinin, la informació sobre si estan privats del dret 
de sufragi passiu o no.

3. La manca de recepció en el termini que preveu l’apartat anterior de la informació 
que permeti a la Junta Electoral Central valorar l’admissibilitat de la candidatura no ha 
d’impedir que aquesta s’admeti.

4. Quan, d’acord amb la informació proporcionada, un ciutadà hagi estat privat del 
dret de sufragi passiu a l’Estat d’origen, la Junta Electoral Central ha de declarar la 
inelegibilitat del candidat. Addicionalment ha d’adoptar les mesures apropiades per 
impedir que exerceixi el dret de sufragi passiu o, quan això no sigui possible, per impedir 
que resulti elegit.

Si la informació és coneguda després que el ciutadà hagi pres possessió de l’escó, la 
Junta Electoral Central ha de traslladar aquesta informació al Parlament Europeu, als 
efectes que aquest pugui adoptar les mesures apropiades per impedir que continuï 
exercint el seu mandat.
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5. Els ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya nacionals d’un altre Estat 
membre que, per resolució judicial o administrativa de caràcter individual, sempre que 
aquesta sigui recurrible davant els tribunals, hagin estat privats del dret de sufragi passiu, 
en virtut de la legislació espanyola o de la de l’Estat membre d’origen, queden privats de 
l’exercici d’aquest dret en les eleccions al Parlament Europeu.

Article 4. Exercici del dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu per 
ciutadans espanyols residents en altres estats membres de la Unió Europea.

1. La Junta Electoral Central ha de rebre dels punts de contacte en els altres estats 
membres la notificació de les declaracions formulades pels ciutadans espanyols residents 
en aquests estats que hi vulguin presentar candidatura a les eleccions al Parlament 
Europeu, i ha de disposar d’un termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció de la 
notificació, o d’un altre més curt si així ho sol·licita l’Estat membre de residència i sigui 
possible, per transmetre’ls la informació sobre si els ciutadans esmentats estan privats 
del dret de sufragi passiu o no.

2. Tan aviat com la Junta Electoral Central rebi d’algun punt de contacte d’un altre 
Estat membre una notificació amb una declaració de les esmentades a l’apartat anterior, 
el seu president l’ha de traslladar a la Secretaria d’Estat de Justícia. Aquesta última, dins 
del termini de cinc dies hàbils a comptar des que la Junta Electoral Central hagi rebut la 
notificació, ha de comunicar al president de la Junta esmentada la informació corresponent 
sobre les persones privades del dret de sufragi.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a la regulació de les 
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels 
drets i en el compliment dels deures constitucionals.

Disposició final segona. Incorporació de dret comunitari.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2013/1/UE, del 
Consell, de 20 de desembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE, per la qual es 
fixen les modalitats d’exercici del dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament 
Europeu per part dels ciutadans de la Unió residents en un Estat membre del qual no 
siguin nacionals.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de febrer de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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