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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
4483 Reial decret 288/2014, de 25 d’abril, 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.

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, determina el procediment de consulta 
del cens electoral per a la rectificació en període electoral, les dades disponibles per a la 
consulta, el contingut de les llistes de votació i les dades dels electors a incloure en les 
còpies del cens electoral que es lliuren a les candidatures.

La referència a llistes i còpies que es regulen s’han d’entendre impreses o en format 
fitxer, com s’ha estat fent habitualment a les meses administrades electrònicament des de 
les eleccions al Parlament Europeu de 2009 i a les llistes del cens de residents absents 
per a l’escrutini des de les eleccions autonòmiques de 2005.

Els canvis introduïts en els articles 2.3, 41.5, 75.1 i 75.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, per part de les lleis orgàniques 2/2011 i 3/2011, 
totes dues de 28 de gener, afecten els articles 3, 4 i 5 del Reial decret 1799/2003, de 26 
de desembre, la qual cosa fa necessari eliminar la referència a les llistes de votació dels 
espanyols residents a l’estranger en les eleccions municipals i locals, incloure a les llistes 
dels espanyols residents a l’estranger l’indicador d’haver sol·licitat el vot i establir un 
termini de lliurament de la còpia del cens dels electors residents a l’estranger a les 
candidatures que permeti incorporar la màxima informació de les sol·licituds de vot 
tramitades fins al moment del lliurament.

D’altra banda, l’article 33 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, estableix que el 
cens electoral s’ordena per seccions electorals mentre que l’article 23 estableix que 
l’electorat de la secció es distribueix per meses constituïdes amb criteris alfabètics i/o 
geogràfics.

En la redacció de l’article 3.1 del Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, es 
regula que en els locals electorals s’ha de disposar de dos exemplars de llistes de votació, 
un per a ús de la mesa i un altre per a l’exposició pública en el local.

En el seu moment, l’exposició pública de les llistes de votació en el local electoral era 
útil per a la localització de les meses pels electors que tenien errors en les seves dades 
d’inscripció, però que amb les contínues millores introduïdes en la gestió del cens electoral 
ara es pot considerar innecessària.

A més de les llistes de votació, en els locals electorals s’exposen les llistes amb la 
guia de carrers de la secció i el rang d’inicials del primer cognom dels electors que conté 
cada mesa electoral, als efectes que aquests puguin conèixer la secció i la mesa electoral 
que els correspon a partir del domicili i de la inicial del seu primer cognom.

Atès que s’entén que amb l’exposició pública de la guia de carrers i del rang 
d’inicials del primer cognom es facilita suficientment la identificació de les meses 
electorals, a la vegada que es contribueix a millorar la protecció de les dades de caràcter 
personal dels electors, s’elimina l’exposició pública de les llistes de votació que s’ha 
estat efectuant.

Finalment, s’estableix la possibilitat d’incorporar els indicadors de vot per correu en 
les llistes de votació o en llistes complementàries.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe favorable de la Junta Electoral Central en la 
sessió de 12 de desembre de 2013.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Economia i Competitivitat, d’Afers Exteriors 
i de Cooperació 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 25 d’abril de 2014,
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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.

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, queda modificat de la manera següent:

U. Els apartats 1 i 2 de l’article 1 queden redactats de la manera següent:

«1. La identificació dels interessats en la consulta informàtica de les llistes 
electorals, davant l’empleat de l’ajuntament o de l’oficina consular o secció consular, 
s’ha de dur a terme mitjançant els mateixos documents esmentats a l’article 85 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny: document nacional d’identitat, passaport o 
permís de conduir, en el qual aparegui la fotografia del titular o, a més, si es tracta 
de nacionals d’altres estats amb dret a vot a les eleccions municipals o al Parlament 
Europeu, amb la targeta de residència o mitjançant un document d’identitat o 
passaport expedit per les autoritats del país de nacionalitat.

2. Els ajuntaments han de disposar d’informació dels electors, amb el 
desglossament següent:

a) Espanyols residents en el municipi.
b) Espanyols residents a l’estranger inscrits a efectes electorals en el municipi.
c) Nacionals d’altres estats residents en el municipi, amb dret a vot a les 

eleccions municipals o al Parlament Europeu.»

Dos. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 3 queden redactats de la manera següent:

«1. En els locals electorals s’ha de disposar de dues llistes per cada mesa 
electoral, una amb la guia de carrers de la secció electoral a la qual pertany i el rang 
alfabètic d’inicials del primer cognom dels electors que conté, per a la seva exposició 
pública, i l’altra, amb els electors de les llistes de votació, per a ús de la mesa.

2. Els electors inclosos en la llista de votació de la mesa electoral han d’estar 
ordenats alfabèticament per cognoms i nom. En les eleccions locals i al Parlament 
Europeu, les llistes d’espanyols i de nacionals d’altres estats residents en el 
municipi s’han d’obtenir separadament.

3. Les llistes de votació dels espanyols residents absents que viuen a 
l’estranger per a l’escrutini per la junta electoral competent han d’estar ordenades 
alfabèticament per cognoms i nom, i han d’incloure tots els electors residents a 
l’estranger inscrits en el seu àmbit amb la informació dels que han sol·licitat el vot 
en el termini establert, fins al vint-i-cinquè dia després de la convocatòria i als quals 
les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral hagin remès la 
documentació per al vot fins al tercer dia anterior al de la votació. La llista del cens 
dels electors absents que viuen a l’estranger s’ha de posar a disposició de la junta 
electoral competent abans que es constitueixi en mesa electoral per efectuar 
l’escrutini dels vots rebuts.»

Tres. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 i s’afegeix un nou apartat 4 en el mateix 
article, que queden redactats de la manera següent:

«2. Les llistes dels espanyols residents absents que viuen a l’estranger han 
d’incloure les dades següents:

a) Número d’ordre.
b) Indicador d’haver sol·licitat el vot.
c) Cognoms i nom.
d) Data de naixement: dia, mes i any.
e) País de residència.
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4. La dada de l’indicador de vot per correu a què es refereixen els apartats 1 i 3 
es pot incloure en llistes complementàries.»

Quatre. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Còpies del cens electoral.

1. Les còpies del cens electoral que es facilitin en virtut del que disposa 
l’article 41, apartats 4 i 5, de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, han de contenir els electors ordenats de la mateixa manera que a 
les llistes de votació, amb les exclusions que corresponguin per l’aplicació de 
l’article 6 d’aquest Reial decret.

2. Els lliuraments als representants de les candidatures de les còpies del cens 
de residents a Espanya s’han de dur a terme entre els dies vint-i-vuitè i vint-i-novè 
posteriors a la convocatòria i les del cens d’electors residents absents que viuen a 
l’estranger, entre els dies trenta-cinquè i trenta-sisè després de la convocatòria, 
amb la informació de les sol·licituds de vot disponible fins al trenta-quatrè dia 
posterior a la convocatòria.

3. Les dades de cada elector han de ser les següents:

3.1 Electors residents a Espanya (espanyols i nacionals d’altres estats amb 
dret de vot a Espanya).

a) Número d’ordre.
b) Cognoms i nom.
c) Província i municipi de residència.
d) Districte, secció i mesa electoral.
e) Domicili.
f) Data de naixement: dia, mes i any.
g) País de nacionalitat, per als electors nacionals d’altres estats.

3.2 Electors residents absents que viuen a l’estranger:

a) Número d’ordre.
b) Indicador d’haver sol·licitat el vot.
c) Cognoms i nom.
d) Província i municipi d’inscripció a efectes electorals.
e) Domicili.
f) País de residència.
g) Data de naixement: dia, mes i any.

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

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 d’abril de 2014.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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