BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77

Dimarts 31 de març de 2015

Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3441

Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l’activitat economicofinancera
dels partits polítics, per la qual es modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de
juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, de 27 de
juny, de partits polítics, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal
de Comptes.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la
sanciono.
ÍNDEX
Article primer. Modificació de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre
finançament dels partits polítics.
Article segon. Modificació de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits
polítics.
Article tercer. Modificació de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de
Comptes.
Disposició addicional primera. Adequació de la quantia de subvencions.
Disposició addicional segona. Protecció de dades de caràcter personal.
Disposició addicional tercera. Restitució o compensació als partits polítics de béns i
drets confiscats.
Disposició transitòria primera. Adaptació dels estatuts.
Disposició transitòria segona. Adaptació del Pla de comptabilitat.
Disposició transitòria tercera. Consolidació de comptes d’àmbit local.
Disposició derogatòria. Derogació normativa.
Disposició final primera. Modificació de la Llei orgànica 1/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial.
Disposició final segona. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final tercera. Modificació de la Llei orgànica 3/1984, de 26 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Disposició final quarta. Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general.
Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Disposició final sisena. Rang de llei ordinària.
Disposició final setena. Capacitats.
Disposició final vuitena. Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.
Disposició final novena. Hisendes forals.
Disposició final desena. Entrada en vigor.
PREÀMBUL
Els partits polítics són actors essencials de la vida política, econòmica i social. Com a
via de participació dels ciutadans en els afers públics, són subjectes de drets. Com a
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partícips en l’estructura del mateix Estat, han de ser, i són, subjectes d’obligacions. Per
això, a més de la responsabilitat, l’exemplaritat ha de presidir les actuacions d’aquests
ens que sustenten la centralitat social de la democràcia.
Els partits polítics, tal com assenyala la Constitució espanyola, expressen el pluralisme
polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són un instrument
fonamental per a la participació política. La mateixa exposició de motius de la Llei orgànica
6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, ja va reconèixer que els partits polítics són ens
privats de base associativa, formen part essencial de l’arquitectura constitucional, duen a
terme funcions d’una importància constitucional primària i disposen d’una segona
naturalesa que la doctrina sol resumir amb referències reiterades a la seva rellevància
constitucional i a la garantia institucional d’aquests per part de la Constitució.
El nucli de la regulació vigent en aquesta matèria està constituït, a més de per la Llei
esmentada, per la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics, que s’ocupa d’un aspecte clau i indispensable del seu funcionament com és
l’obtenció de recursos per exercir la seva activitat.
Aquesta última norma ha estat reformada recentment per la Llei orgànica 5/2012, de
22 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics, amb la finalitat de combinar adequadament la suficiència d’ingressos i
l’austeritat, reforçar els mecanismes de control del finançament dels partits polítics i
incrementar la transparència que ha d’inspirar la seva actuació.
Tanmateix, d’acord amb el sentir social i el compromís subscrit per la majoria dels
grups parlamentaris al Congrés dels Diputats durant el mes de febrer de 2013, en el
moment present es fa necessari adoptar una llei que inclogui noves mesures de vigilància
de l’activitat economicofinancera dels partits polítics, amb la qual s’avanci encara més en
la transparència i el control a què han d’estar sotmesos.
Aquesta Llei orgànica de control de l’activitat economicofinancera dels partits polítics
suposa la modificació de, a més de les dues lleis esmentades, la Llei orgànica 2/1982, de
12 de maig, del Tribunal de Comptes; la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial; la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa; la Llei orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa
popular; la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i finalment, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb el que s’ha dit, la Llei es divideix en tres articles —en els quals es modifiquen,
respectivament, la Llei orgànica sobre finançament dels partits polítics, la Llei orgànica de
partits polítics i la Llei orgànica del Tribunal de Comptes—, tres disposicions addicionals,
tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i deu disposicions finals.
En l’article primer s’introdueixen nombroses novetats importants en el règim de
finançament dels partits polítics, entre les quals destaca la millora de la regulació de la via
a través de la qual cal fer les donacions; la clarificació del concepte de donació a un partit
polític, la referència a la recepció d’aquestes mitjançant mecanismes de finançament
participatiu, la previsió de supòsits de devolució de donacions indegudes i d’ingrés al
Tresor; la prohibició de donacions als partits polítics procedents de persones jurídiques i
de condonacions de deute per part d’entitats de crèdit; l’ampliació de la informació
econòmica i comptable que, d’acord amb el principi de transparència, els partits polítics i
les fundacions i entitats vinculades o dependents d’aquells han de fer pública; la regulació
de la figura del responsable de la gestió economicofinancera i la seva compareixença
davant la Comissió Mixta del Tribunal de Comptes; l’obligatorietat per als partits d’aprovar
unes instruccions internes en matèria de contractació i establiment dels principis en què
s’ha d’inspirar aquella activitat; la introducció en matèria de finançament, juntament amb
les faltes molt greus, les faltes greus i lleus i els terminis de prescripció corresponents; la
previsió de sancions per a cada tipus d’infracció; o l’especificació de les circumstàncies
que determinen si hi ha «vinculació» d’una fundació o d’una associació a un partit.
En l’article segon es procedeix a modificar alguns preceptes de la Llei orgànica de
partits polítics. Així, es reconeix a tots els ciutadans de la Unió Europea la capacitat per
crear partits polítics, d’acord amb el criteri mantingut per la Comissió Europea a l’Informe al
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Parlament Europeu i al Consell (09/03/2012) sobre l’aplicació de la Directiva 94/80/CE, per
la qual es fixen les modalitats d’exercici del dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions
municipals per part dels ciutadans de la Unió residents en un Estat membre del qual no
siguin nacionals. D’altra banda, es detalla el contingut mínim que els estatuts han de
recollir, cosa que ha de permetre superar la disparitat existent entre partits polítics a la
pràctica i aprofundir en el seu funcionament democràtic. A més, com a conseqüència de la
consideració dels partits com a subjectes responsables penalment, s’introdueix l’obligació
per a aquests d’adoptar un sistema de prevenció i supervisió als efectes que preveu el
Codi penal. Així mateix, es clarifica el règim jurídic dels afiliats als partits polítics, fet que es
tradueix en una millora tècnica de la norma. Com a novetat d’una transcendència pràctica
enorme s’introdueix també un procediment de declaració judicial d’extinció de partits, que
ha de redundar en la depuració i millora del funcionament del Registre de partits polítics en
permetre, mitjançant la tramitació d’un procediment en el qual es garanteix la intervenció
judicial, cancel·lar la inscripció registral de partits que, en atenció a les circumstàncies que
es preveuen, es consideren inactius. Finalment, com a novetat rellevant, s’estableix
l’obligatorietat d’inscriure al Registre de partits les fundacions i entitats vinculades,
inscripció que és un requisit per concórrer a les convocatòries de subvencions.
En l’article tercer s’introdueixen previsions innovadores en la Llei orgànica del Tribunal
de Comptes. Convé destacar, en aquest sentit, la referència al fet que la funció
fiscalitzadora s’estengui a verificar la submissió de l’activitat economicofinancera del
sector públic als principis de transparència, sostenibilitat ambiental i igualtat de gènere,
l’atribució de potestat reglamentària a aquesta institució, pel que fa a la seva
autoorganització, així com la possibilitat que s’estableixin fórmules de col·laboració entre
el Tribunal i determinats organismes públics i entitats de crèdit, per obtenir la informació
necessària per a una fiscalització correcta dels comptes dels partits polítics i les
fundacions i entitats vinculades.
En les disposicions addicionals es preveu, d’una banda, un mecanisme per dotar
d’estabilitat determinades subvencions públiques que perceben els partits, davant
l’enduriment dels límits imposats per obtenir finançament procedent de fonts privades.
D’altra banda, es disposa el caràcter especialment protegit de les dades contingudes a la
llista anual de donacions efectuades per persones físiques a partits polítics i la seva
subjecció al règim que preveu a l’efecte la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
La disposició transitòria primera concedeix als partits inscrits al Registre un termini
per adaptar els seus estatuts al nou contingut mínim que preveu la Llei orgànica de partits
polítics, i també els adverteix que, en cas que s’incompleixi aquesta obligació, es posarà
en marxa el procediment de declaració judicial d’extinció. Amb això es facilita la depuració
del registre de partits, que té inscrits diversos milers de partits, dels quals una gran majoria
estan inactius. La disposició transitòria segona preveu el règim aplicable a la documentació
comptable que els partits polítics han de presentar davant el Tribunal de Comptes mentre
aquesta institució no procedeixi a adaptar la present Llei del Pla de comptabilitat adaptat
a les formacions polítiques, d’acord amb el que estableix la disposició final vuitena.
D’acord amb això, la disposició derogatòria deixa sense efecte la disposició addicional
vuitena de la Llei orgànica sobre finançament dels partits polítics.
Finalment, en les disposicions finals, a més de l’entrada en vigor de la norma i
l’atribució de rang de llei ordinària a determinats preceptes, es recullen modificacions de
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, totes dues derivades de la creació
del procediment de declaració judicial d’extinció de partits polítics que preveu l’article
segon. A més, es preveu una modificació de la Llei orgànica 3/1984, de 26 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular, per permetre que una persona designada
per la Comissió Promotora sigui cridada a comparèixer a la Comissió del Congrés dels
Diputats competent per raó de la matèria, amb caràcter previ al debat de presa en
consideració pel Ple, perquè exposi els motius que justifiquen la presentació de la
iniciativa legislativa. També es preveu la modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
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juny, del règim electoral general, per reduir al voltant d’un vint per cent l’import de les
subvencions que perceben els partits per a l’enviament postal de propaganda electoral.
Igualment es modifica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per
privar de la possibilitat d’obtenir subvencions les persones que hagin estat condemnades
per delictes relacionats amb la corrupció. Finalment, en aquestes disposicions es recull
un compromís de limitar l’atribució al Tribunal Suprem i als tribunals superiors de justícia
de la competència per enjudiciar autoritats i càrrecs públics, així com una referència al
règim de les hisendes forals.
En suma, l’adopció d’aquesta Llei orgànica satisfà el compromís parlamentari i
eixampla l’àmbit de les exigències que conté, amb moltes altres mesures que es considera
imprescindible adoptar en el moment actual, per sotmetre els partits polítics i les
fundacions i entitats vinculades a més mecanismes de control i majors exigències de
transparència.
Article primer. Modificació de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics.
La Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, queda
modificada de la manera següent:
U.

Es dóna una redacció nova a les lletres a) i b) de l’apartat Dos de l’article 2:
«a) Les quotes i aportacions dels afiliats.
b) Els productes de les activitats pròpies del partit, així com de les reflectides a
la documentació comptable i sotmeses al control del Tribunal de Comptes que
s’estiguin duent a terme tradicionalment a les seves seus i facilitin el contacte i la
interacció amb els ciutadans; els rendiments procedents de la gestió del seu propi
patrimoni; els beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que es
puguin obtenir dels serveis que puguin prestar en relació amb els seus fins específics.»

Dos.

S’afegeixen quatre apartats nous a l’article 3:

«Sis. Quan les subvencions estatals anuals que preveu aquest article superin
la quantia de dotze milions d’euros, cal l’acord previ del Consell de Ministres per
autoritzar-ne la concessió. Aquesta autorització no implica que s’aprovi la despesa,
cosa que correspon, en tot cas, a l’òrgan competent per concedir la subvenció.
Set. No es pot fer el pagament de les subvencions anuals mentre el beneficiari
no acrediti estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de
la Seguretat Social, tal com es determini reglamentàriament, o tingui pendent algun
reintegrament de subvenció o ajuda.
Vuit. S’ha de retenir el pagament de les subvencions anuals ordinàries als
partits que en les dates establertes hagin incomplert les obligacions de presentar i
fer públics els seus comptes segons estableix l’article 14.
Nou. Tots els organismes i administracions públiques que concedeixin
subvencions als partits polítics han de fer públic el detall de les subvencions
abonades i dels perceptors almenys un cop l’any, de conformitat amb el que
disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.»
Tres. S’afegeix un títol i es dóna una redacció nova a l’article 4:
«Article 4. Aportacions, donacions, operacions assimilades i acords sobre
condicions de deute.
U. Aportacions dels afiliats.
Els partits polítics poden rebre d’acord amb els seus estatuts quotes i
aportacions dels afiliats.
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Donacions privades a partits polítics.

a) Els partits polítics poden rebre donacions no finalistes, nominatives, en
diners o en espècie, procedents de persones físiques, dins dels límits i d’acord amb
els requisits i les condicions que estableix aquesta Llei.
Les donacions rebudes d’acord amb el que disposa aquesta Llei, que tenen
caràcter irrevocable, s’han de destinar a la realització de les activitats pròpies de
l’entitat donatària.
Els partits polítics no poden acceptar ni rebre, directament o indirectament,
donacions de persones físiques que, en exercici d’una activitat econòmica o
professional, siguin part d’un contracte vigent dels que preveu la legislació de
contractes del sector públic.
b) Les quantitats donades als partits polítics s’han d’abonar en comptes
d’entitats de crèdit oberts exclusivament per a aquest fi. Els ingressos efectuats en
aquests comptes han de ser únicament els que provinguin d’aquestes donacions. A
aquest efecte, el partit polític ha de comunicar a les entitats de crèdit en què tingui
comptes oberts i al Tribunal de Comptes quin compte o quins comptes estan
destinats exclusivament a l’ingrés de donacions. Les entitats de crèdit han
d’informar anualment el Tribunal de Comptes sobre les donacions que s’hagin
ingressat als comptes esmentats.
c) Quan, per causa no imputable al partit polític, l’ingrés de la donació s’hagi
efectuat en un compte diferent als que s’assenyalen a la lletra b), aquell ha de
procedir a traspassar-la a un compte destinat exclusivament a la recepció de
donacions en el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici, i ha
d’informar d’aquesta circumstància el Tribunal de Comptes, amb expressió
individualitzada dels ingressos afectats.
d) De les donacions que preveu la lletra b), n’ha de quedar constància de la
data d’imposició, de l’import i del nom i la identificació fiscal del donant. L’entitat
de crèdit en què es faci la imposició està obligada a estendre al donant un
document acreditatiu en què constin les qüestions anteriors. L’acceptació de les
donacions d’efectiu s’entén produïda si en el termini que estableix l’apartat
anterior no s’ha procedit a la devolució al donant, a la consignació judicial o a
l’ingrés al Tresor.
e) Les donacions en espècie s’entenen acceptades mitjançant una certificació
expedida pel partit polític en la qual es faci constar, a més de la identificació del
donant, el document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament
del bé donat, amb menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.
La valoració de les donacions en espècie s’ha de fer de conformitat amb el que
disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
f) Quan la suma del valor de les donacions efectuades per una mateixa
persona física excedeixi el límit màxim anual permès, s’ha de procedir a retornar
l’excés al donant. Quan això no hagi estat possible, cal ingressar al Tresor la
quantitat o l’equivalent del bé en metàl·lic en el termini de tres mesos des del
tancament de l’exercici.
g) En tot cas, quan excepcionalment no hagi estat possible identificar un
donant, cal ingressar al Tresor l’import de la donació en el termini de tres mesos
des del tancament de l’exercici.
h) El que disposen les lletres anteriors és aplicable als supòsits de recepció
de donacions a través de mecanismes de finançament participatiu.
i) No tenen la consideració de donacions els lliuraments d’efectiu, béns
mobles o immobles efectuats per partits polítics pertanyents a una mateixa unió,
federació, confederació o coalició permanent, ja siguin entre si o a aquelles.
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Tres. Operacions assimilades.
Els partits polítics no poden acceptar que, directament o indirectament, terceres
persones assumeixin de manera efectiva el cost de les seves adquisicions de béns,
obres o serveis, o de qualsevol altra despesa que generi la seva activitat.
Quatre. Acords sobre condicions de deute.
Els partits polítics poden arribar a acords respecte de les condicions del deute
que mantinguin amb entitats de crèdit de conformitat amb l’ordenament jurídic,
sense que el tipus d’interès que s’apliqui pugui ser inferior al que correspongui a les
condicions de mercat. El partit polític i l’entitat de crèdit han de donar compte
d’aquests acords, i en especial, dels que suposin la cancel·lació de garanties reals,
al Tribunal de Comptes i al Banc d’Espanya, respectivament.
Les entitats de crèdit no poden efectuar condonacions totals o parcials de deute
als partits polítics. A aquests efectes, s’entén per condonació la cancel·lació total o
parcial del principal del crèdit o dels interessos vençuts, o la renegociació del tipus
d’interès per sota dels aplicats en condicions de mercat.»
Quatre.

Es dóna una redacció nova a l’article 5:

«Article 5.
U.

Límits a les donacions privades.

Els partits polítics no poden acceptar ni rebre directament o indirectament:

a) Donacions anònimes, finalistes o revocables.
b) Donacions procedents d’una mateixa persona superiors a 50.000 euros
anuals.
c) Donacions procedents de persones jurídiques i d’ens sense personalitat
jurídica.
S’exceptuen del límit que preveu la lletra b) les donacions en espècie de béns
immobles, sempre que es compleixin els requisits que estableix l’article 4.2,
lletra e).
Dos. Totes les donacions superiors a 25.000 euros i, en tot cas, les donacions
de béns immobles, han de ser notificades al Tribunal de Comptes pel partit polític
en el termini de tres mesos des que s’hagin acceptat.»
Cinc.

Es dóna una redacció nova a l’article 7:

«Article 7. Aportacions de persones estrangeres.
U. Els partits polítics poden rebre donacions no finalistes, procedents de
persones físiques estrangeres, amb els límits, els requisits i les condicions que
estableix aquesta Llei per a les aportacions privades, i sempre que es compleixin, a
més, els requisits de la normativa vigent sobre control de canvis i moviment de
capitals.
Dos. Els partits no poden acceptar cap forma de finançament per part de
governs i organismes, entitats o empreses públiques estrangeres o d’empreses
relacionades directament o indirectament amb aquests.»
Sis.

Es dóna una redacció nova a l’article 8:

«Article 8.

Justificació de les quotes i aportacions.

U. Les quotes i aportacions dels afiliats s’han d’abonar en comptes d’entitats
de crèdit oberts exclusivament per a aquest fi.
Dos. Els ingressos efectuats als comptes destinats a la recepció de quotes
han de ser únicament els que provinguin d’aquestes quotes, i s’han de fer mitjançant
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domiciliació bancària d’un compte del qual sigui titular l’afiliat, o mitjançant un ingrés
nominatiu al compte que designi el partit.
Tres. La resta d’aportacions privades s’han d’abonar en un compte diferent
del que prescriu el paràgraf anterior. En tot cas, ha de quedar constància de la data
d’imposició, de l’import i del nom complet de l’afiliat o aportant. L’entitat de crèdit on
es faci la imposició està obligada a estendre un document acreditatiu en què
constin les qüestions anteriors. Totes les aportacions que, de manera individual o
acumulada, siguin superiors a 25.000 euros i, en tot cas, les de béns immobles,
han de ser notificades al Tribunal de Comptes pel partit polític en el termini de tres
mesos des del tancament de l’exercici.»
Set.

Es dóna una redacció nova a l’apartat U de l’article 9:

«U. Aquest títol té per objecte regular el règim tributari dels partits polítics, així
com l’aplicable a les quotes, aportacions i donacions efectuades per persones
físiques per contribuir al seu finançament.»
Vuit. Es dóna una redacció nova a la lletra c) de l’article 10.Dos:
«c) Les donacions privades efectuades per persones físiques, així com
qualsevol altre increment de patrimoni que es posi de manifest com a conseqüència
d’adquisicions a títol lucratiu.»
Nou. Es dóna una redacció nova a l’article 13:
«Article 13.

Justificació de les quotes, aportacions i donacions efectuades.

L’aplicació del règim tributari establert a l’article anterior està condicionada al
fet que la persona física disposi del document acreditatiu de l’aportació, donació o
quota satisfeta al partit polític perceptor.»
Deu. Es modifica el títol IV de la Llei, que queda redactat de la manera següent:
«TÍTOL IV
Obligacions comptables i gestió economicofinancera
Article 14.

Obligacions relatives a la comptabilitat dels partits polítics.

U. Els partits polítics han de portar llibres de comptabilitat detallats que
permetin en tot moment conèixer la seva situació financera i patrimonial i el
compliment de les obligacions que preveu aquesta Llei.
Dos. Els llibres de tresoreria, inventaris i balanços han de contenir, d’acord
amb principis de comptabilitat acceptats generalment:
a) L’inventari anual de tots els béns.
b) El compte d’ingressos, en què cal consignar com a mínim les categories
d’ingressos següents:
–
–
–
–
–
–

Quantia global de les quotes i aportacions dels afiliats.
Ingressos procedents del patrimoni propi.
Ingressos procedents de les donacions a què es refereix l’article 4.
Subvencions públiques.
Rendiments procedents de les activitats del partit.
Herències i llegats rebuts.

c) El compte de despeses, en què cal consignar com a mínim les categories
de despeses següents:
– Despeses de personal.
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Despeses d’adquisició de béns i serveis (corrents).
Despeses financeres de préstecs.
Altres despeses d’administració.
Despeses de les activitats pròpies del partit.
Les operacions de capital relatives a:

– Crèdits o préstecs d’institucions financeres.
– Inversions.
– Deutors i creditors.
Tres. Els comptes anuals han d’incloure el balanç, el compte de resultats i
una memòria explicativa de tots dos. En tot cas, la memòria ha d’incloure la llista de
subvencions públiques i de donacions privades, tant dineràries com en espècie, de
béns immobles, mobles, serveis o qualsevol altra transacció que constitueixi un
avantatge econòmic, rebudes de persones físiques amb referència concreta, en
cadascuna d’aquestes, dels elements que permetin identificar el donant i assenyalar
l’import del capital rebut.
La memòria ha d’anar acompanyada, igualment, d’un annex en què
s’especifiquin detalladament les condicions contractuals estipulades dels crèdits o
préstecs de qualsevol tipus que mantingui el partit amb les entitats de crèdit. En
aquest annex cal identificar-hi l’entitat concedent, l’import atorgat, el tipus d’interès i
el termini d’amortització del crèdit o préstec i el deute pendent al tancament de
l’exercici de què es tracti, amb indicació de qualsevol contingència rellevant sobre
el compliment de les condicions pactades.
Quatre. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, per a la rendició de
comptes dels grups parlamentaris de les Corts Generals, de les assemblees
legislatives de les comunitats autònomes, de les juntes generals dels territoris
històrics bascos i dels grups de les corporacions locals, cal atenir-se al que disposin
els reglaments respectius o la legislació específica, els quals han de respectar els
principis generals d’aquesta Llei en matèria de rendició de comptes.
Cinc. Els comptes anuals consolidats dels partits polítics s’estenen als àmbits
estatal, autonòmic i provincial. Els comptes corresponents a l’àmbit local i comarcal,
si n’hi ha, s’han d’integrar en els comptes d’àmbit provincial. Els comptes anuals
consolidats de federacions de partits i coalicions han d’incloure els dels partits
federats i coalitzats.
Sis. Tots els partits polítics han de remetre al Tribunal de Comptes els comptes
anuals consolidats, en els quals cal detallar i documentar els ingressos i les
despeses, formalitzats degudament abans del 30 de juny de l’any següent al que
es refereixin. La presentació l’ha de fer el responsable de la gestió
economicofinancera del partit.
Set. Una vegada presentats els comptes anuals, el Tribunal de Comptes ha
de lliurar al partit polític la justificació d’aquesta presentació. Dins del mes següent
a la finalització del termini de presentació dels comptes anuals, el Tribunal de
Comptes ha de remetre al Registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior i al
president de la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes la
llista dels partits que hagin dut a terme la presentació.
Vuit. Els partits polítics han de publicar a la seva pàgina web, en el termini
màxim d’un mes des de la data d’enviament al Tribunal de Comptes, el balanç, el
compte de resultats i, en particular: la quantia dels crèdits pendents d’amortització,
amb especificació de l’entitat concedent, l’import atorgat, el tipus d’interès i el
termini d’amortització, les subvencions rebudes i les donacions i els llegats d’import
superior a 25.000 euros, amb referència concreta a la identitat del donant o legatari,
sense perjudici del que estableix l’article 7.5 de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de
maig, del Tribunal de Comptes.
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Nou. Els partits polítics, una vegada que el Tribunal de Comptes hagi emès
l’informe de fiscalització corresponent a un exercici determinat, l’han de fer públic a
través de la seva pàgina web en un termini màxim de 15 dies.
Article 14 bis.

Responsable de la gestió economicofinancera.

U. El responsable de la gestió economicofinancera del partit polític s’ha de
designar, tal com ho determinin els estatuts, entre persones que tinguin experiència
professional o coneixements acreditats en l’àmbit econòmic i en les quals concorri
la condició d’honorabilitat.
Dos. Es considera que no concorre l’honorabilitat en els qui:
a) Estiguin condemnats per sentència ferma a una pena privativa de llibertat,
fins que s’hagi complert la condemna.
b) Estiguin condemnats per sentència ferma per la comissió de delictes de
falsedat; contra la llibertat; contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, contra la
hisenda pública i la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors,
l’Administració Pública, la Constitució, les institucions de l’Estat, l’Administració de
justícia, la comunitat internacional; de traïció i contra la pau o la independència de
l’Estat i relatius a la defensa nacional; i contra l’ordre públic, en especial, el
terrorisme, fins que s’hagin cancel·lat els antecedents penals.
c) Es trobin incursos en un procés penal per un delicte que comporti la
inhabilitació o la pèrdua del dret de sufragi passiu quan s’hagi dictat una
interlocutòria d’obertura de judici oral.
d) Els inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
mentre no hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació
del concurs.
No poden ser responsables de la gestió economicofinancera d’un partit polític
els funcionaris en actiu al servei de l’Administració Pública i les altres persones
afectades per una incompatibilitat legal.
Tres. El responsable de la gestió economicofinancera ha de respondre de la
regularitat comptable de l’activitat reflectida als comptes anuals. Aquesta
responsabilitat és independent d’aquella en què hagin incorregut els qui adoptin les
resolucions o duguin a terme els actes reflectits als comptes.
Quatre. Són funcions del responsable de la gestió economicofinancera:
a) Elaborar els comptes anuals i presentar-los davant el Tribunal de Comptes.
b) Supervisar els responsables de la gestió economicofinancera de nivell
autonòmic i provincial, si n’hi ha.
c) Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de
despeses que, si s’escau, assenyalin els estatuts del partit.
d) Qualsevol altra funció que li atribueixin els estatuts o el màxim òrgan de
direcció del partit.
Cinc. Per poder complir de manera adequada les seves funcions, el
responsable de la gestió economicofinancera del partit en l’àmbit nacional pot
impartir instruccions específiques i criteris d’actuació als responsables dels
diferents nivells territorials.»
Onze. Es dóna una redacció nova a l’article 16:
«Article 16.

Control extern.

U. Correspon en exclusiva al Tribunal de Comptes el control de l’activitat
economicofinancera dels partits polítics, sense perjudici de les competències
relatives a la fiscalització dels processos electorals autonòmics atribuïdes als
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òrgans de control extern de les comunitats autònomes previstos als seus estatuts
respectius.
Dos. El Tribunal de Comptes ha de fiscalitzar en tot cas els comptes relatius
als partits que percebin algun tipus de subvenció pública de les que preveu
l’article 3.
Respecte a la resta de partits polítics, el Tribunal de Comptes ha de dur a terme
les actuacions fiscalitzadores que consideri oportunes tal com ho estableixin els
plans d’actuació corresponents.
Tres. Aquest control s’ha d’estendre a la fiscalització de la legalitat dels
recursos públics i privats dels partits polítics així com la regularitat comptable de les
activitats economicofinanceres que efectuïn, i a l’adequació de la seva activitat
economicofinancera als principis de gestió financera que siguin exigibles d’acord
amb la seva naturalesa.
Quatre. El Tribunal de Comptes, en el termini de sis mesos des de la recepció
de la documentació que s’assenyala a l’article 14, ha d’emetre un informe sobre la
seva regularitat i adequació al que disposa l’apartat anterior o, si s’escau, cal fer
constar expressament totes les infraccions o pràctiques irregulars que s’hagin
observat.
Cinc. Cal elevar aquest informe a les Corts Generals i publicar-lo posteriorment
al “Butlletí Oficial de l’Estat”.»
Dotze.

S’afegeix l’article 16 bis:

«Article 16 bis.

Control parlamentari.

La Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes pot
sol·licitar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació de l’informe de fiscalització
per part del Tribunal de Comptes, la compareixença del responsable de la gestió
economicofinancera de qualsevol partit polític que percebi les subvencions que
preveu la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, perquè
informi sobre les infraccions o pràctiques irregulars que, si s’escau, hagi observat
l’òrgan fiscalitzador.
Aquesta compareixença no eximeix de l’obligació de remetre al Tribunal de
Comptes qualsevol altra informació comptable que aquest consideri pertinent.»
Tretze. Es dóna una redacció nova a l’article 17:
«Article 17.

Infraccions.

U. Sense perjudici de les responsabilitats legals de qualsevol índole que
derivin del que disposa l’ordenament jurídic en general i del que preceptua aquesta
Llei en particular, el Tribunal de Comptes ha d’acordar la imposició de sancions al
partit polític que cometi alguna de les infraccions que es tipifiquen en aquest article,
sempre que no constitueixin delicte.
Dos. Es consideren infraccions molt greus:
a) L’acceptació de donacions o aportacions que contravinguin les limitacions
o els requisits que estableixen els articles 4, 5, 7 i 8. Tenen una qualificació idèntica
l’assumpció, per part de terceres persones, de les despeses del partit en els termes
que s’indiquen a l’article 4.tres, així com els acords sobre condicions de deute que
infringeixin la prohibició continguda a l’article 4.quatre.
b) La superació per part dels partits polítics en un deu per cent o més dels
límits de despeses electorals que preveu la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, sense perjudici del que estableix l’article 134 d’aquesta
mateixa Llei.
c) L’incompliment durant dos exercicis consecutius o tres d’alterns de
l’obligació de presentar els comptes anuals en el termini que preveu l’article 14.sis,
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o la presentació de comptes incomplets o deficients que impedeixin al Tribunal de
Comptes dur a terme la seva tasca fiscalitzadora.
Tres. Es consideren infraccions greus:
a) La realització d’activitats de caràcter mercantil tal com estableix l’article 6.
b) La superació per part dels partits polítics en més d’un tres i en menys d’un
deu per cent dels límits de despeses electorals que preveu la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, sense perjudici del que estableix l’article
134 d’aquesta mateixa Llei.
c) L’incompliment de l’obligació de presentar els comptes anuals, la
presentació de comptes incomplets o deficients que impedeixin al Tribunal de
Comptes dur a terme la seva tasca fiscalitzadora durant un exercici o l’incompliment
de qualsevol altra de les obligacions comptables que preveu aquesta Llei, sempre
que això no constitueixi delicte.
d) La manca d’un sistema d’auditoria o control intern tal com estableix
l’article 15.
Quatre.

Es consideren infraccions lleus:

a) Les faltes al deure de col·laboració que estableix l’article 19.
b) La superació per part dels partits polítics en més d’un u i fins a un tres per
cent dels límits de despeses electorals que preveu la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, sense perjudici del que estableix l’article 134
d’aquesta mateixa Llei.
Cinc. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys, les greus al
cap de tres anys i les lleus al cap de dos anys.
El còmput d’aquests terminis s’inicia en el moment de cometre’s la infracció.»
Catorze. S’afegeix l’article 17 bis:
«Article 17 bis.

Sancions.

U. Per la comissió d’infraccions molt greus s’han d’imposar les sancions
següents:
a) Per les infraccions que preveu l’article 17 apartat dos a), una sanció amb
un import d’entre el doble i el quíntuple de la quantitat que excedeixi el límit permès
legalment de la quantitat assumida pel tercer o de la quantitat condonada, segons
que correspongui.
b) Per les infraccions que preveu l’article 17 apartat dos b), una multa
pecuniària proporcional d’entre el doble i el quíntuple de l’excés de despesa
produïda.
c) Per les infraccions que preveu l’article 17 apartat dos c), una sanció d’un
mínim de cinquanta mil euros i un màxim de cent mil euros.
Les sancions que preveuen els apartats a) i b) en cap cas no han de ser
inferiors a cinquanta mil euros.
Dos. Per la comissió d’infraccions greus s’han d’imposar les sancions
següents:
a) Per les infraccions que preveu l’article 17 apartat tres a), una multa
pecuniària d’entre vint-i-cinc mil i cinquanta mil euros, més una multa pecuniària
equivalent al cent per cent del benefici net obtingut mitjançant la realització de les
activitats mercantils.
b) Per les infraccions que preveu l’article 17 apartat dos b), una sanció amb
un import d’entre el doble i el quíntuple de l’excés de la despesa produïda, que en
cap cas no pot ser inferior a vint-i-cinc mil euros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77

Dimarts 31 de març de 2015

Secc. I. Pàg. 12

c) Per a la resta d’infraccions greus, una sanció d’un mínim de deu mil euros i
un màxim de cinquanta mil euros.
Tres. Per la comissió d’infraccions lleus s’han d’imposar les sancions
següents:
a) Per la infracció que preveu l’article 17, apartat tres a), una multa pecuniària
d’entre cinc mil i deu mil euros.
b) Per la infracció que preveu l’article 17, apartat tres b), una sanció amb un
import d’entre el doble i el quíntuple de l’excés de la despesa produïda, que en cap
cas no pot ser inferior a cinc mil euros.
Quatre. El Tribunal de Comptes ha de vetllar perquè les sancions es facin
efectives abans del lliurament de la subvenció següent i perquè se’n detregui
l’import en cas que no s’hagin satisfet.
Quan el partit polític sancionat no tingui dret a percebre subvencions, el Tribunal
de Comptes l’ha de requerir perquè procedeixi a ingressar l’import corresponent a
la sanció al Tresor Públic.
Quan un partit polític no faci efectiu el pagament de la sanció imposada, el
Tribunal de Comptes n’ha de donar trasllat a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària perquè aquesta procedeixi a recaptar-la en període executiu.»
Quinze.

Es dóna una redacció nova a l’article 18:

«Article 18.

Procediment sancionador.

U. El procediment sancionador s’ha d’iniciar per acord del Ple del Tribunal de
Comptes.
Tan aviat com el Tribunal de Comptes tingui coneixement dels fets, el Ple ha de
disposar l’obertura d’un període d’informació prèvia en què s’ha de donar audiència
al partit polític presumptament infractor, després del qual, si escau, ha d’acordar
que s’iniciï el procediment sancionador. El procediment sancionador ha de ser
compatible tant amb l’exercici de la seva funció fiscalitzadora sobre la gestió
economicofinancera del partit polític presumptament infractor, com amb la
imposició, quan sigui procedent, de les multes coercitives que preveu l’article 30 de
la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes. La iniciació
del procediment sancionador interromp la prescripció de les infraccions.
Dos. L’acord d’iniciació ha de tenir el contingut mínim següent:
a) La identificació del partit polític presumptament responsable.
b) Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible
qualificació jurídica i les sancions que puguin correspondre.
c) L’instructor del procediment, amb indicació expressa del règim de
recusació.
L’acord d’iniciació s’ha de comunicar a l’instructor i s’ha de notificar al partit
polític presumptament infractor, al qual cal indicar que té un termini de quinze dies
per aportar totes les al·legacions, documents o informacions que consideri
convenients i per sol·licitar l’obertura d’un període probatori i proposar els mitjans
de prova que consideri adequats.
L’acord d’iniciació s’ha d’acompanyar dels documents i les proves que hagi
tingut en compte el Ple per acordar la iniciació del procediment.
Tres. S’ha d’obrir un període probatori en els supòsits següents:
a) Quan en el tràmit d’al·legacions que estableix l’apartat precedent ho
sol·liciti el partit interessat amb proposició de mitjans de prova concrets.
b) Quan, en absència de sol·licitud de la part interessada, l’instructor ho
consideri necessari per aclarir els fets i determinar els responsables. En aquest
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cas, l’instructor ha de donar un termini de cinc dies als interessats perquè proposin
els mitjans de prova que considerin oportuns.
El període probatori dura trenta dies hàbils.
La pràctica de les proves s’ha de fer de conformitat amb el que estableix
l’article 81 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Quatre. Una vegada conclòs, si s’escau, el període probatori, l’instructor ha
de formular una proposta de resolució, la qual ha de contenir:
1.

Si considera que hi ha infracció i responsabilitat:

a) Els fets que consideri provats i la valoració de la prova en què es basi
aquesta consideració.
b) El partit polític que consideri responsable i la valoració de la prova en què
es basi aquesta consideració.
c) Els preceptes tipificadors d’infraccions en què consideri subsumits els fets,
i les raons d’aquesta consideració.
d) Les sancions que consideri procedents en els termes de l’article 17 bis, i
les circumstàncies que a aquest efecte hagi considerat, així com, si s’escau, la
proposició de suspensió de l’execució de la sanció, d’execució fraccionada o de
modificació, i les raons d’aquesta proposició.
2. Si considera que no hi ha infracció o responsabilitat, ha de contenir la
proposta d’absolució.
Cinc. S’ha de notificar la proposta de resolució als interessats, i cal indicar-los
que disposen d’un termini de quinze dies per formular al·legacions, per a la qual
cosa se’ls ha de posar de manifest l’expedient, a fi de poder consultar i obtenir
còpies dels documents que contingui.
Una vegada conclòs el tràmit d’audiència, l’instructor ha de cursar
immediatament la proposta de resolució al Ple del Tribunal de Comptes perquè
resolgui el procediment, juntament amb els documents, les al·legacions i les
informacions que contingui l’expedient.
Sis. L’instructor pot prorrogar motivadament els terminis dels tràmits
d’al·legacions i el del període de prova, una sola vegada i per un temps idèntic o
inferior a l’establert, sempre que, pel nombre i la naturalesa de les proves que cal
dur a terme, la complexitat de les situacions fàctiques i qüestions jurídiques
analitzades o altres raons atendibles, sigui necessari per aconseguir la determinació
adequada dels fets i les responsabilitats o per garantir la defensa eficaç dels
incursos en el procediment sancionador.
Set. Els actes de l’instructor que deneguin l’obertura del període probatori o la
pràctica d’algun mitjà de prova proposada per les parts són susceptibles de recurs
davant el Ple del Tribunal de Comptes, en el termini de tres dies, i el seu silenci es
considera desestimatori.
Vuit. El Ple del Tribunal de Comptes ha de dictar una resolució motivada que
decideixi sobre totes les qüestions plantejades pel partit interessat i les derivades
del procediment. La resolució que resolgui el procediment ha de tenir el contingut
que estableix l’apartat 4.
El Ple del Tribunal de Comptes únicament pot variar la relació de fets
expressada a la proposta de resolució matisant-los o tenint-ne en compte d’altres
en cas que això sigui en benefici del partit polític incurs en el procediment
sancionador, i ha de motivar específicament en la resolució la variació fàctica.
Si en el termini de sis mesos des de la iniciació del procediment no es notifica
la resolució, el procediment caduca. El transcurs d’aquest termini queda interromput
mentre el procediment estigui paralitzat per causes imputables als interessats.
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Nou. Les resolucions sancionadores que adopti el Tribunal de Comptes són
susceptibles de recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem. Quan
en aquestes resolucions s’acordi imposar alguna de les sancions que preveu
l’article 17 bis, la interposició del recurs suspèn automàticament l’execució de la
resolució adoptada pel Tribunal de Comptes.»
Setze.

La disposició addicional setena queda modificada de la manera següent:

«Disposició addicional setena.
dependents d’aquests.

Fundacions i entitats vinculades a partits polítics o

U. Es considera que una fundació està vinculada a un partit polític o que n’és
dependent quan concorre alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es constitueixi amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del
partit polític o d’una altra fundació o entitat vinculada al partit polític o dependent
d’aquest.
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui
format en més d’un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits per les entitats
referides.
c) Que el partit polític, directament o a través d’entitats vinculades, pugui
nomenar o destituir la majoria dels membres del patronat.
d) Que sigui designada com a fundació vinculada pel partit polític, d’acord
amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei orgànica 6/2002, de
27 de juny, de partits polítics.
Es considera que una entitat està vinculada a un partit polític o que n’és
dependent quan aquest exerceixi o pugui exercir, directament o indirectament, el
control d’aquella. En particular, es presumeix que hi ha control quan el partit polític
estigui en relació amb l’entitat en alguna de les situacions següents:
a) Posseeixi la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb tercers, de la majoria dels
drets de vot.
d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració. En particular, es presumeix aquesta circumstància quan la majoria
dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres
de l’òrgan màxim de direcció del partit polític o d’una altra entitat vinculada amb el
partit polític o dependent d’aquest.
e) Que sigui designada com a entitat vinculada pel partit polític, d’acord amb
el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de
juny, de partits polítics.
Als efectes d’aquest apartat, cal afegir als drets de vot del partit polític els que
posseeixi a través d’altres fundacions o entitats vinculades al partit polític o
dependents d’aquest, o a través de persones que actuïn en el seu propi nom però a
compte del partit polític o d’altres fundacions o entitats vinculades al partit polític o
dependents d’aquest, o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol
altra persona. Es presumeix que una persona actua a compte del partit polític quan
la seva intervenció en l’òrgan d’administració derivi d’un nomenament efectuat pel
partit polític o de la titularitat d’un càrrec per al qual l’hagi designat el partit polític.
Dos. Les aportacions que rebin les fundacions i entitats vinculades a partits
polítics o dependents d’aquests estan sotmeses als mecanismes de fiscalització i
control i al règim sancionador que preveuen, respectivament, els títols V i VI, sense
perjudici de les normes pròpies que els siguin aplicables. El control que dugui a
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terme el Tribunal de Comptes s’estén, a més, a la regularitat comptable de les
aportacions esmentades i de les despeses derivades de programes i activitats
finançats amb càrrec a subvencions públiques.
Tres. Els recursos que financin l’activitat de les fundacions i entitats vinculades
a partits polítics o dependents d’aquests són els que preveu la legislació aplicable
en cada cas.
Quatre. En el cas de les donacions, estan sotmeses als límits i requisits que
preveu el capítol segon del títol II, si bé no és aplicable el que preveu l’article 5.U,
lletres b) i c).
Les donacions procedents de persones jurídiques requereixen sempre un acord
adoptat degudament per l’òrgan o representant competent a l’efecte, que ha de fer
constar de manera expressa el compliment de les previsions d’aquesta Llei. Quan
aquestes donacions tinguin caràcter monetari i siguin d’un import superior a
120.000 euros, s’han de formalitzar en un document públic.
Les fundacions i entitats vinculades regulades en aquesta disposició no poden
acceptar ni rebre, directament o indirectament, donacions d’organismes, entitats o
empreses públiques.
Cinc. No tenen la consideració de donacions, només als efectes d’aquesta
disposició addicional, els lliuraments monetaris o patrimonials efectuats per una
persona física o jurídica per finançar una activitat o un projecte concret de la
fundació o entitat, si aquesta activitat o projecte es duu a terme com a conseqüència
d’un interès comú personal o derivat de les activitats pròpies de l’objecte societari o
estatutari de totes dues entitats.
Els lliuraments efectuats a l’empara del que preveu aquest apartat s’han de
formalitzar, en tot cas, en un document públic, s’han de comunicar al Tribunal de
Comptes en el termini de tres mesos des de l’acceptació i s’han de fer públics,
preferentment a través de la pàgina web de la fundació o entitat vinculada.
Sis. Les fundacions i entitats regulades en aquesta disposició addicional
estan obligades a formular i aprovar els seus comptes en els termes que preveu la
legislació vigent, a dur a terme una auditoria dels seus comptes anuals i a enviar
tota la documentació al Tribunal de Comptes.
Una vegada aquesta institució hagi emès l’informe de fiscalització al qual fa
referència l’apartat Dos, estan obligades a fer públics, preferentment a través de la
seva pàgina web, el balanç i el compte de resultats, així com les conclusions de
l’informe d’auditoria, de manera que aquesta informació sigui d’accés gratuït i fàcil
per als ciutadans.
Set. Les fundacions i entitats regulades per aquesta disposició addicional
estan obligades a informar anualment el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques de totes les donacions i aportacions rebudes, per a la qual cosa cal
aprovar una ordre ministerial en què s’indiqui el contingut, l’abast i l’estructura de la
informació que s’ha de facilitar. A més, cal notificar totes les donacions procedents
de persones jurídiques al Tribunal de Comptes en el termini de tres mesos des de
l’acceptació.»
Disset.

S’afegeix una nova disposició addicional tretzena:

«Disposició addicional tretzena.

Règim de contractació dels partits polítics.

1. Els procediments de contractació dels partits polítics s’han d’inspirar en els
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i
no-discriminació, sense perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la
confidencialitat quan sigui procedent.
2. El partit polític ha d’aprovar unes instruccions internes en matèria de
contractació que s’han d’adequar al que preveu l’apartat anterior i que han de ser
objecte d’informe abans que les aprovi l’òrgan al qual correspongui l’assessorament
jurídic. Aquestes instruccions s’han de publicar a la pàgina web del partit polític.»
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S’afegeix una nova disposició addicional catorzena:

«Disposició addicional catorzena.

Rang de llei ordinària.

Tenen caràcter de llei ordinària el títol III i les disposicions addicionals primera,
segona, tercera, quarta i cinquena.»
Dinou.

S’introdueix una nova disposició addicional quinzena:

«Disposició addicional quinzena. Aportacions de persones no afiliades a partits
polítics.
Les aportacions efectuades als partits polítics per persones no afiliades que
tinguin la condició d’electes, d’alts càrrecs de totes les administracions públiques o
del sector públic estatal, autonòmic i local es consideren a tots els efectes
aportacions d’afiliats quan així ho manifestin els aportants.»
Vint.

S’introdueix una nova disposició addicional setzena:

«Disposició addicional setzena.
electoral.

Comunicació de xifra màxima de despesa

El Tribunal de Comptes, quan sigui competent en la fiscalització del procés
electoral convocat, ha de comunicar tal com es determini la xifra màxima
individualitzada de despesa electoral corresponent a cadascuna de les formacions
polítiques concurrents amb representació al Congrés dels Diputats, immediatament
després que l’acord de proclamació de candidatures sigui ferm. A més, ha de
remetre la llista de les xifres màximes de despesa electoral d’aquestes formacions
a la junta electoral competent als efectes que siguin la referència, si escau, per
calcular les sancions que preveu la llei.»
Vint-i-u.

Es dóna una redacció nova a la disposició final segona:

«Disposició final segona.

Règim supletori.

En allò no regulat per aquesta Llei orgànica en matèria de subvencions, és
aplicable el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els procediments sancionadors regulats en aquesta Llei, supletòriament i en
defecte de norma expressa, es regeixen per les normes generals d’aquests
procediments contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.»
Article segon. Modificació de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics.
La Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, queda modificada de la
manera següent:
U.

L’apartat 1 de l’article 1 queda modificat de la manera següent:
«1. Els ciutadans de la Unió Europea poden crear lliurement partits polítics de
conformitat amb el que disposen la Constitució i aquesta Llei orgànica.»

Dos.

L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3.

Constitució, estatuts i personalitat jurídica.

1. L’acord de constitució s’ha de formalitzar mitjançant una acta fundacional,
que ha de constar en un document públic i ha de contenir, en tot cas, la identificació
personal dels promotors, la denominació del partit que es proposa constituir, els
integrants dels òrgans directius provisionals, el domicili i els estatuts pels quals s’ha
de regir el partit que es tracta de constituir.
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La denominació dels partits no pot incloure termes o expressions que indueixin
a error o confusió sobre la seva identitat o que siguin contraris a les lleis o els drets
fonamentals de les persones. Tampoc no pot coincidir, assemblar-se o identificar-se,
fins i tot fonèticament, amb la de cap altre partit inscrit prèviament al Registre, amb
la d’algun partit integrant, com a resultat d’una fusió, d’un partit inscrit quan això
s’acrediti per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret, o amb la d’algun partit declarat
il·legal, dissolt o suspès per decisió judicial. Tampoc ha de coincidir amb la
identificació de persones físiques ni amb la denominació d’entitats preexistents o
marques registrades.
2. Els estatuts dels partits polítics han de tenir, almenys, el contingut següent:
a) La denominació i les sigles.
b) El símbol, amb la descripció i la representació gràfica.
c) El domicili, amb indicació de la localitat, la província, el carrer i el codi
postal.
d) El lloc web i l’adreça electrònica.
e) L’àmbit d’actuació: estatal, autonòmic, provincial o local.
f) Els seus fins.
g) Els requisits i les modalitats d’admissió i baixa dels afiliats.
h) Els drets i deures dels afiliats i el seu règim disciplinari d’acord amb el que
preveu l’article 8.
i) Els òrgans de govern i representació, la seva composició, els terminis per a
la renovació, que s’ha d’efectuar com a màxim cada quatre anys, les seves
atribucions o competències, els òrgans competents per convocar sessions dels
òrgans col·legiats, el termini mínim de convocatòria, la durada, la forma d’elaboració
de l’ordre del dia, inclòs el nombre de membres exigits per proposar punts a
incloure-hi, així com les regles de deliberació i la majoria requerida per adoptar
acords, que, per regla general, és la majoria simple dels presents, ja siguin
membres de ple dret o compromissaris.
j) El procediment per elegir els òrgans directius, ja sigui directament o per
representació, que en tot cas ha de garantir la participació de tots els afiliats
mitjançant sufragi lliure i secret, i els procediments de control democràtic dels
dirigents electes.
k) El càrrec o òrgan al qual correspongui la representació legal del partit
polític, així com la determinació del responsable economicofinancer del partit polític
i el procediment per designar-lo.
l) El règim d’administració i comptabilitat, que ha d’incloure en tot cas els
llibres de comptabilitat.
m) El règim de documentació, que ha d’incloure en tot cas el fitxer d’afiliats i
el llibre d’actes.
n) Indicació de si el partit polític disposa o no de patrimoni fundacional, la
procedència dels recursos econòmics i el procediment de rendició de comptes.
o) El procediment i l’òrgan competent per aprovar els comptes anuals en el
qual s’inclogui l’obligació de remetre anualment aquests comptes al Tribunal de
Comptes dins del termini establert per llei.
p) Les causes de dissolució del partit polític i, en aquest cas, quina seria la
destinació del seu patrimoni.
q) El procediment de reclamació dels afiliats davant els acords i les decisions
dels òrgans del partit.
r) El càrrec o òrgan encarregat de la defensa i garantia dels drets de l’afiliat.
s) El règim d’infraccions i sancions dels afiliats i el procediment per a la
imposició, que s’ha d’instruir de manera contradictòria i en el qual s’ha de garantir
el dret de l’afiliat a: ser informat dels fets que donen lloc a la seva incoació, ser oït
amb caràcter previ a la imposició de sancions i que l’eventual acord sancionador
sigui motivat. No obstant això, cal establir en tot cas la suspensió cautelar
automàtica de l’afiliació dels afiliats incursos en un procés penal respecte dels
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quals s’hagi dictat una interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte
relacionat amb la corrupció, així com la sanció d’expulsió del partit dels qui hagin
estat condemnats per algun d’aquests delictes.
t) Qualsevol altra menció exigida per aquesta Llei o per una altra.
3. Els partits han de comunicar al Registre qualsevol modificació dels seus
estatuts i de la composició dels seus òrgans de govern i representació en el termini
màxim de tres mesos des de la modificació en qüestió i, en tot cas, durant el primer
trimestre de cada any. A més, els han de publicar a la seva pàgina web.
4. Els partits polítics adquireixen personalitat jurídica per la inscripció al
Registre de partits polítics que, a aquests efectes, hi ha al Ministeri de l’Interior,
amb la presentació prèvia en aquest Registre de l’acta fundacional subscrita pels
promotors, acompanyada dels documents que acreditin el compliment dels requisits
que preveu aquesta Llei orgànica.»
Tres. Modificació de l’apartat 4 de l’article 4:
«4. La inscripció al Registre produeix efectes indefinidament mentre no s’hi
anoti la suspensió o dissolució, per notificació de la decisió acordada pel mateix
partit d’acord amb les previsions estatutàries, per ser declarat judicialment il·legal i
dissolt o suspès, o per ser declarat judicialment extingit d’acord amb el que preveu
l’article 12 bis. Tot això sense perjudici del que disposa l’article 10.6 i, pel que fa a
l’abast i als efectes de la suspensió, l’article 11.8.»
Quatre.

Es modifica l’article 6:

«Els partits polítics s’han d’ajustar en la seva organització, funcionament i
activitat als principis democràtics i al que disposen la Constitució i les lleis. Els
partits polítics tenen llibertat organitzativa per establir la seva estructura,
organització i funcionament, amb els únics límits establerts en l’ordenament
jurídic.»
Cinc.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7:

«1. L’estructura interna i el funcionament dels partits polítics han de ser
democràtics, i cal establir, en tot cas, fórmules de participació directa dels afiliats en
els termes que recullin els seus estatuts, especialment en els processos d’elecció
d’òrgan superior de govern del partit.»
Sis.

Es modifica l’article 8:

«Article 8.

Drets i deures dels afiliats.

1. Els afiliats als partits polítics han de ser persones físiques, majors d’edat, i
no han de tenir limitada ni restringida la capacitat d’obrar.
2. Els estatuts dels partits polítics poden establir diferents modalitats d’afiliació
en funció del nivell de vinculació al partit polític. Els afiliats d’una mateixa modalitat
tenen els mateixos drets i deures.
3. Els partits polítics han de deixar constància de l’afiliació dels seus membres
al fitxer corresponent, que es regeix pel que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
4. Els estatuts han de contenir una relació detallada dels drets dels afiliats,
inclosos, en tot cas, pel que fa als que estan més vinculats al partit polític, els
següents:
a) A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i
representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’assemblea general,
d’acord amb els estatuts.
b) A ser electors i elegibles per als càrrecs del partit.
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c) A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d’administració o
sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats dutes a
terme i sobre la situació econòmica.
d) A impugnar els acords dels òrgans del partit que considerin contraris a la
llei o als estatuts.
e) A acudir a l’òrgan encarregat de defensar els drets de l’afiliat.
La resta d’afiliats gaudeixen dels drets que determinin els estatuts.
5. Els afiliats a un partit polític han de complir les obligacions que resultin de
les disposicions estatutàries i, en tot cas, les següents:
a) Compartir les finalitats del partit i col·laborar per aconseguir-les.
b) Respectar el que disposen els estatuts i les lleis.
c) Acatar i complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans directius del
partit.
d) Abonar les quotes i altres aportacions que, d’acord amb els estatuts, puguin
correspondre a cada un d’acord amb la modalitat d’afiliació que els correspongui.»
Set.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 9:

«3. S’entén que en un partit polític concorren les circumstàncies de l’apartat
anterior quan es produeixi la repetició o l’acumulació d’alguna de les conductes
següents:
a) Donar suport polític exprés o tàcit al terrorisme, legitimant les accions
terroristes per aconseguir finalitats polítiques al marge dels cursos pacífics i
democràtics, o exculpant i minimitzant-ne el significat i la violació de drets
fonamentals que comporta.
b) Acompanyar l’acció de la violència amb programes i actuacions que
fomenten una cultura d’enfrontament i confrontació civil lligada a l’activitat dels
terroristes, o que persegueixen intimidar, fer desistir, neutralitzar o aïllar socialment
els qui s’hi oposen, fent-los viure quotidianament en un ambient de coacció, por,
exclusió o privació bàsica de les llibertats i, en particular, de la llibertat per opinar i
per participar d’una manera lliure i democràtica en els assumptes públics.
c) Incloure regularment als òrgans directius o a les llistes electorals persones
condemnades per delictes de terrorisme que no hagin rebutjat públicament les
finalitats i els mitjans terroristes, o tenir un ampli nombre d’afiliats que mantingui
una doble militància en organitzacions o entitats vinculades a un grup terrorista o
violent, llevat que hagin adoptat mesures disciplinàries contra aquests conduents a
expulsar-los.
d) Utilitzar com a instruments de l’activitat del partit, conjuntament amb els
propis o en substitució d’aquests, símbols, missatges o elements que representin o
s’identifiquin amb el terrorisme o la violència i amb les conductes associades.
e) Cedir, a favor dels terroristes o dels qui hi col·laboren, els drets i les
prerrogatives que l’ordenament, i concretament la legislació electoral, concedeixen
als partits polítics.
f) Col·laborar habitualment amb entitats o grups que actuen de manera
sistemàtica d’acord amb una organització terrorista o violenta, o que emparen el
terrorisme o els terroristes o els donen suport.
g) Donar suport des de les institucions en què es governa, amb mesures
administratives, econòmiques o de qualsevol altre ordre, a les entitats que
s’esmenten al paràgraf anterior.
h) Promoure, donar cobertura o participar en activitats que tinguin per objecte
recompensar, homenatjar o distingir les accions terroristes o violentes o els qui les
cometen o hi col·laboren.
i) Donar cobertura a les accions de desordre, intimidació o coacció social
vinculades al terrorisme o la violència.»
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Vuit. S’afegeix un nou article 9 bis:
«Article 9 bis.

Prevenció i supervisió.

Els partits polítics han d’adoptar en les seves normes internes un sistema de
prevenció de conductes contràries a l’ordenament jurídic i de supervisió, als efectes
que preveu l’article 31 bis del Codi penal.»
Nou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 10:
«Article 10.

Dissolució o suspensió judicial.

1. A més de per decisió dels seus membres, acordada per les causes i pels
procediments previstos als seus estatuts, és procedent la dissolució d’un partit
polític o, si s’escau, la suspensió, per decisió de l’autoritat judicial competent i en
els termes que preveuen els apartats 2 i 3.
La dissolució té efecte tan aviat com s’anoti al Registre de partits polítics, amb
notificació prèvia del mateix partit o de l’òrgan judicial que decreti la dissolució.»
Deu. S’afegeix l’article 12 bis:
«Article 12 bis.

Declaració judicial d’extinció d’un partit polític.

1. L’òrgan competent, a iniciativa del Registre de partits polítics, d’ofici o a
instància dels interessats, ha de sol·licitar a la jurisdicció contenciosa administrativa
la declaració judicial d’extinció d’un partit polític que estigui en alguna de les
situacions següents:
a) No haver adaptat els seus estatuts a les lleis que siguin aplicables en els
terminis que aquestes prevegin en cada cas.
b) No haver convocat l’òrgan competent per renovar els òrgans de govern i
representació quan hagi transcorregut el doble del termini que preveu l’article 3.2,
lletra i).
c) No haver presentat els seus comptes anuals durant tres exercicis
consecutius o quatre d’alterns, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin
derivar de la falta de presentació dels comptes.
2. Amb caràcter previ, el Registre de partits ha de preparar el partit polític que
incorri en alguna de les situacions descrites perquè, en el termini de sis mesos,
procedeixi a justificar que ha adaptat els seus estatuts a la llei, que ha renovat els
seus òrgans de govern i representació o que ha presentat els comptes anuals de
tots els exercicis que tingui pendents, o, si s’escau, totes tres coses. Si transcorre
aquest termini sense que el partit polític hagi dut a terme les actuacions descrites,
el Registre de partits ha d’iniciar el procediment que preveu l’apartat anterior.
3. Per a la declaració judicial d’extinció d’un partit polític cal seguir el que
disposa l’article 127 quinquies de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
4. La declaració judicial d’extinció té efecte tan aviat com s’anoti al Registre
de partits polítics, amb notificació prèvia efectuada per l’òrgan judicial.»
Onze. Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix un nou apartat 3 a l’article 13, que queden
redactats de la manera següent:
«1. El finançament dels partits polítics s’ha de dur a terme de conformitat amb
el que preveu la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics.»
«3. Tots els partits inscrits al Registre de partits polítics han de remetre els
comptes anuals consolidats degudament formalitzats al Tribunal de Comptes en el
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termini que estableix la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics.»
Dotze.

S’afegeix una nova disposició addicional quarta:

«Disposició addicional quarta.
dependents d’aquests.

Fundacions i entitats vinculades a partits polítics o

1. Les fundacions i entitats que estiguin vinculades a partits polítics o que en
siguin dependents de conformitat amb els criteris que preveu la Llei orgànica
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, s’han d’inscriure al
Registre de partits polítics a iniciativa conjunta dels representants dels partits i dels
seus propis representants. Durant l’acte d’inscripció cal comunicar el nom de la
fundació i entitat i el registre en el qual, per raó de la matèria, ja estiguin inscrites.
Les fundacions i entitats vinculades a partits polítics o dependents d’aquests
s’han d’inscriure a la secció específica del Registre que es creï a aquests efectes.
2. Les fundacions i entitats vinculades a partits polítics o dependents
d’aquests que no estiguin inscrites al Registre de partits polítics no poden concórrer
a les convocatòries públiques de subvencions destinades a fundacions i entitats
vinculades a partits polítics o dependents d’aquests.
3. La inscripció al Registre de partits s’ha de fer independentment de la
inscripció al registre de fundacions o entitats corresponent per raó de la matèria o
pel seu àmbit territorial.»
Tretze. La disposició derogatòria única queda redactada de la manera següent:
«Queden derogades totes les normes que s’oposin a aquesta Llei orgànica i, en
particular, la Llei 54/1978, de 4 de desembre, de partits polítics, i els articles vigents
de la Llei 21/1976, de 14 de juny.»
Article tercer.
Comptes.
U.

Modificació de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de

S’afegeix un paràgraf en l’apartat U de l’article primer, amb el contingut següent:
«Així mateix, correspon al Tribunal de Comptes fiscalitzar l’activitat
economicofinancera dels partits polítics inscrits al Registre de partits polítics del
Ministeri de l’Interior, així com la de les fundacions i altres entitats vinculades als
partits polítics o dependents d’aquests.»

Dos.

Es dóna una redacció nova a l’article tercer:

«Article tercer.
U. El Tribunal de Comptes té competència per a tot el que concerneix el
Govern i el seu règim interior, així com el personal al seu servei, i pot dictar
reglaments sobre el seu propi funcionament i organització, així com sobre l’estatut
del seu personal i serveis dins de l’àmbit d’aquesta Llei i de la d’ordenació del seu
funcionament.
Dos. També pot dictar reglaments en desplegament, aplicació i execució de la
seva Llei de funcionament per establir regulacions de caràcter secundari i auxiliar
pel que fa a l’Estatut del personal al seu servei.
Tres. Els reglaments han de ser aprovats pel Ple i s’han de publicar al “Butlletí
Oficial de l’Estat”, autoritzats pel president.»
Tres. S’afegeix un apartat Tres a l’article quart, amb la redacció següent:
«Tres. Correspon al Tribunal de Comptes fiscalitzar l’activitat
economicofinancera dels partits polítics inscrits al Registre de partits polítics del
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Ministeri de l’Interior, així com la de les fundacions i altres entitats vinculades als
partits polítics o dependents d’aquests.
Es considera que una fundació o entitat està vinculada a un partit polític o n’és
dependent quan concorrin les circumstàncies que preveu la Llei orgànica 8/2007,
de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.»
Quatre.

Es dóna una redacció nova a l’article setè:

«U. El Tribunal de Comptes pot exigir la col·laboració de totes les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, que estan obligades a subministrar-li
totes les dades, estats, documents, antecedents o informes que sol·liciti relacionats
amb l’exercici de les seves funcions fiscalitzadora o jurisdiccional.
L’Estat i altres entitats integrants del sector públic subjectes al control del
Tribunal de Comptes li han de facilitar la informació econòmica i financera que se’ls
sol·liciti en ocasió de la tramitació dels procediments de control i jurisdiccionals. El
Tribunal de Comptes pot establir convenis de col·laboració amb l’Administració
General de l’Estat i altres òrgans, organismes i entitats per accedir a la informació
de què aquests disposin de conformitat amb la normativa especial que reguli la
informació que cal subministrar amb la finalitat d’agilitzar i facilitar l’exercici de la
seva funció fiscalitzadora i jurisdiccional.
Dos. La petició s’ha d’efectuar per conducte del ministeri, la comunitat
autònoma o la corporació local corresponents.
Tres. L’incompliment dels requeriments del Tribunal pot suposar l’aplicació de
les multes coercitives que estableixi la seva Llei de funcionament. Si els
requeriments es refereixen a la reclamació de justificants d’inversions o despeses
públiques i no es compleixen en el termini sol·licitat, s’ha d’iniciar d’ofici l’expedient
de reintegrament oportú.
El Tribunal de Comptes ha d’informar les Corts Generals de la manca de
col·laboració dels qui estiguin obligats a prestar-n’hi.
Quatre. Així mateix, el Tribunal pot comissionar experts que tinguin una
titulació adequada per tal d’inspeccionar, revisar i comprovar la documentació,
llibres, metàl·lic, valors, béns i existències de les entitats integrants del sector públic
en els supòsits als quals es refereix l’article quart, dos, i, en general, per comprovar
la realitat de les operacions reflectides als seus comptes i emetre els informes
corresponents.
Cinc. Les entitats de crèdit estan obligades a col·laborar amb el Tribunal de
Comptes i facilitar-li la documentació i informació que se’ls requereixi. En particular,
estan obligades a identificar els diferents comptes que es refereixin a fons dels
partits polítics i de les fundacions i entitats vinculades o dependents, així com les
persones autoritzades a efectuar operacions de disposició amb càrrec a aquests.
En el cas de comptes en què s’ingressin únicament quotes en concepte
d’afiliació, cal aportar, a sol·licitud del Tribunal de Comptes, dades sobre saldos i
moviments en les dates o períodes respecte dels quals se sol·liciti. En cap cas se li
han de facilitar, en relació amb aquests comptes, dades que permetin identificar
persones físiques afiliades als partits polítics.
Pel que fa als comptes oberts en entitats de crèdit destinats exclusivament a la
recepció de donacions i als comptes en què rebin altres aportacions, a més de les
dades que s’esmenten al paràgraf precedent, cal aportar informació sobre la
identitat dels qui efectuïn les aportacions si, en aquest últim supòsit, l’import
acumulat de les aportacions en un any natural excedeix els 3.000 euros.
També cal aportar aquesta informació en relació amb les entitats i fundacions
vinculades als partits polítics o dependents d’aquests.»
Cinc.

Es modifica l’apartat U de l’article novè.

«U. La funció fiscalitzadora del Tribunal de Comptes es refereix a la submissió
de l’activitat economicofinancera del sector públic als principis de legalitat,
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eficiència, economia i transparència, així com a la sostenibilitat ambiental i a la
igualtat de gènere.»
Sis.

Es dóna una redacció nova a l’article vint-i-u:

«Article vint-i-u.
U. El Ple del Tribunal està integrat per dotze consellers de comptes, un dels
quals és el president, i el fiscal.
Dos. El quòrum per constituir vàlidament el Ple és el de dos terços dels seus
components, i els seus acords s’adopten per majoria d’assistents.
Tres. Correspon al Ple:
a) Exercir la funció fiscalitzadora.
b) Plantejar els conflictes que afectin les competències o atribucions del
Tribunal.
c) Conèixer dels recursos d’alçada contra les resolucions administratives
dictades per òrgans del Tribunal.
d) Aprovar i modificar els reglaments del Tribunal de Comptes.
e) Les altres funcions que determini la Llei de funcionament del Tribunal de
Comptes.»
Disposició addicional primera. Adequació de la quantia de subvencions.
L’import global de la consignació que s’inclou als pressupostos generals de l’Estat per
atendre les subvencions que regula l’article 3 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, s’ha d’adequar anualment, d’acord amb la variació
que experimenti la despesa total consolidada sense interessos, segons els pressupostos
generals de l’Estat.
Disposició addicional segona. Protecció de dades de caràcter personal.
No obstant els tractaments que recull expressament aquesta Llei orgànica, les dades
contingudes en la relació anual de donacions efectuades per persones físiques a partits
polítics tenen la condició de dades especialment protegides i estan subjectes al règim que
per a aquesta categoria de dades estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició addicional tercera. Restitució o compensació als partits polítics de béns i
drets confiscats.
Els drets i les accions que reconeix la Llei 43/1998, de 15 de desembre, de restitució
o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de la normativa
sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939, es poden exercir en el termini de
dos anys comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i una vegada aprovada la
norma reglamentària que preveu la disposició final primera de la Llei 50/2007, de 26 de
desembre, moment en el qual es comença a comptar el termini per resoldre.
En aquest termini es pot sol·licitar que es revisin els actes administratius anteriors,
denegatoris del reconeixement al dret a restitució o compensació, quan la petició es
refereixi als drets que defineix l’article 1 bis de la Llei 43/1998, de 15 de desembre, o es
fonamenti en el fet que la resolució a revisar no va tenir en compte elements de prova o
criteris per a la valoració admissibles d’acord amb l’article 6 d’aquesta norma.
En els comptes anuals cal fer referència a les sol·licituds de restitució o compensació
presentades i encara no resoltes.
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Disposició transitòria primera. Adaptació dels estatuts.
U. Els partits polítics inscrits al Registre han d’adaptar els seus estatuts al contingut
mínim que preveu l’article 3.2 de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics,
en la primera reunió que celebrin, després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els seus
òrgans que tinguin la competència per dur a terme aquesta modificació. Una vegada
efectuada l’adaptació estatutària, ho han de comunicar al Registre de partits polítics, al
qual han de facilitar el certificat corresponent i els nous estatuts. Si transcorren, en tot
cas, tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei sense que s’hagi produït l’adaptació
i la comunicació al Registre que s’han esmentat, s’ha de posar en marxa el procediment
que preveu l’article 12 bis de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics.
Dos. Així mateix, i en aquest mateix termini, si els estatuts ja s’ajusten al contingut
que preveu l’article 3.2 de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, els
partits han de comunicar al Registre que no cal fer cap modificació per ajustar-s’hi.
Tres. Els comptes anuals corresponents a exercicis vençuts entre la data d’entrada
en vigor d’aquesta Llei i la data en què es produeixi la modificació estatutària que preveu
l’apartat U, han de ser aprovats per l’òrgan màxim directiu o de govern del partit entre
congressos.
Quatre. Les fundacions i entitats vinculades als partits polítics o dependents
d’aquests han de complir l’obligació que preveu l’apartat 1 de la disposició addicional
quarta de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, en el termini màxim de
sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició transitòria segona. Adaptació del Pla de comptabilitat.
Els partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d’electors inclosos en l’àmbit
d’aplicació de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics,
no estan vinculats al que disposa el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions
polítiques aprovat per l’Acord del Ple del Tribunal de Comptes de 26 de setembre de 2013
mentre no procedeixin, mitjançant un nou acord del Ple, a adaptar-se a la present Llei
d’acord amb el que estableix la disposició final vuitena.
Disposició transitòria tercera.

Consolidació de comptes d’àmbit local.

Els partits polítics que tinguin reconeguda, als seus estatuts, l’autonomia de gestió
econòmica a les seves assemblees locals disposen d’un termini d’un any des de l’entrada
en vigor de l’article 14 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels
partits polítics, en la redacció donada per l’article Primer.Deu, per fer efectiva la
consolidació dels comptes d’àmbit local.
Disposició derogatòria. Derogació normativa.
Queda derogada la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de
juliol, sobre finançament de partits polítics.
Disposició final primera.
judicial.

Modificació de la Llei orgànica 1/1985, d’1 de juliol, del poder

S’introdueix un nou apartat 6 a l’article 90 de la LOPJ.
«Article 90.
1. A cada província, amb jurisdicció a tota la província i seu a la seva capital,
hi ha d’haver un o més jutjats contenciosos administratius.
2. Quan el volum d’assumptes ho requereixi, es poden establir un o més
jutjats contenciosos administratius a les poblacions que es determini per llei.
Adopten la denominació del municipi on tenen la seu i estenen la seva jurisdicció al
partit corresponent.
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3. També es poden crear excepcionalment jutjats contenciosos administratius
que estenguin la seva jurisdicció a més d’una província dins de la mateixa comunitat
autònoma.
4. A la vil·la de Madrid, amb jurisdicció a tot Espanya, hi ha d’haver jutjats
centrals contenciosos administratius que han de conèixer, en primera o en única
instància, dels recursos contenciosos administratius contra disposicions i actes
emanats d’autoritats, organismes, òrgans i entitats públiques amb competència a
tot el territori nacional, en els termes que estableixi la llei.
5. Correspon també als jutjats centrals contenciosos administratius autoritzar,
mitjançant una interlocutòria, la cessió de les dades que permetin la identificació a
què es refereix l’article 8.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic, així com l’execució material de les
resolucions adoptades per la secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual
perquè s’interrompi la prestació de serveis de la societat de la informació o perquè
es retirin continguts que vulneren la propietat intel·lectual, en aplicació de la Llei
34/2002 i del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.
6. Igualment els jutjats centrals contenciosos administratius coneixen del
procediment previst a l’article 12 bis de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de
partits polítics.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
U. S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 9 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa:
«Article 9.
1. Els jutjats centrals contenciosos administratius coneixen dels recursos que
es dedueixen davant els actes administratius que tinguin per objecte:
a) En primera o única instància, en les matèries de personal quan es tracti
d’actes dictats per ministres i secretaris d’Estat, llevat que confirmin en via de
recurs, fiscalització o tutela, actes dictats per òrgans inferiors, o es refereixin al
naixement o a l’extinció de la relació de servei de funcionaris de carrera, o a les
matèries que recull l’article 11.1.a) sobre personal militar.
b) En única o en primera instància, contra els actes dels òrgans centrals de
l’Administració General de l’Estat en els supòsits que preveu l’apartat 2.b) de
l’article 8.
c) En primera o única instància, dels recursos contenciosos administratius
que s’interposin contra les disposicions generals i contra els actes emanats dels
organismes públics amb personalitat jurídica pròpia i entitats pertanyents al sector
públic estatal amb competència en tot el territori nacional, sense perjudici del que
disposa el paràgraf i) de l’apartat 1 de l’article 10.
d) En primera o única instància, dels recursos contra les resolucions dictades
pels ministres i secretaris d’Estat en matèria de responsabilitat patrimonial quan el
que es reclama no excedeix els 30.050 euros.
e) En primera instància, de les resolucions que acordin la inadmissió de les
peticions d’asil polític.
f) En única o primera instància, de les resolucions que, en via de fiscalització,
siguin dictades pel Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva en matèria de disciplina
esportiva.
2. Correspon als jutjats centrals contenciosos administratius l’autorització a
què es refereix l’article 8.2 de la Llei 34/2002, així com autoritzar l’execució dels
actes adoptats per la secció segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual perquè
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s’interrompi la prestació de serveis de la societat de la informació o perquè es retirin
continguts que vulnerin la propietat intel·lectual, en aplicació de la Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
3. Igualment els jutjats centrals contenciosos administratius coneixen del
procediment previst a l’article 12 bis de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de
partits polítics.»
Dos.

S’introdueix un nou capítol V en el títol V.
«CAPÍTOL V
Procediment per a la declaració judicial d’extinció de partits polítics

Article 127 quinquies.
1. El procediment per a la declaració judicial d’extinció d’un partit polític es
regeix pel que disposa l’article 78, amb les especialitats següents:
a) En la demanda, s’ha d’especificar en quin o quins dels motius que recull
l’article 12 bis.1 de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, es
fonamenta la petició de declaració judicial d’extinció.
b) El termini de dos mesos per presentar la demanda s’ha de comptar a partir
de l’endemà del venciment del termini que assenyala l’article 12 bis.2 de la mateixa
Llei.
c) Quan la sentència declari l’extinció del partit, s’ha de notificar al registre
perquè aquest cancel·li la inscripció.
2.

El Ministeri Fiscal és part del procés.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei orgànica 3/1984, de 26 de març,
reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Es modifica l’article 13 en els termes següents:
«Article 13.

Tramitació parlamentària.

1. Un cop rebuda la notificació que acrediti que s’ha reunit el nombre de
signatures exigit, la Mesa ordena la publicació de la proposició, que s’ha d’incloure
en l’ordre del dia del Ple en el termini màxim de sis mesos per a la seva presa en
consideració.
2. La tramitació parlamentària s’efectua d’acord amb el que disposin els
reglaments de les cambres. En tot cas, la persona designada per la Comissió
Promotora s’ha de convocar per tal que comparegui en la Comissió del Congrés
dels Diputats competent per raó de la matèria, amb caràcter previ al debat de presa
en consideració pel Ple, perquè exposi els motius que justifiquen la presentació de
la iniciativa legislativa popular.»
Disposició final quarta. Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general.
U.

Es modifica l’article cinquanta-nou.
«Article cinquanta-nou.
Mitjançant una ordre ministerial s’han de fixar tarifes especials per als
enviaments postals de propaganda electoral a les quals tenen dret a acollir-se els
partits concurrents amb un màxim d’un enviament per elector en cada convocatòria
electoral.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77
Dos.

Dimarts 31 de març de 2015

Secc. I. Pàg. 27

Es modifica l’apartat 2 de l’article cent trenta-quatre.

«2. Dins els dos-cents dies posteriors a les eleccions, el Tribunal de Comptes
es pronuncia, en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, sobre la regularitat de
les comptabilitats electorals, i en cas que s’hagin apreciat irregularitats en aquesta
comptabilitat o violacions de les restriccions establertes en matèria d’ingressos i
despeses electorals, pot iniciar el procediment sancionador regulat a la Llei
orgànica 8/2007, sobre finançament dels partits polítics, i proposar la no-adjudicació
o reducció de la subvenció estatal al partit, federació, coalició o agrupació de què
es tracti. Si a més adverteix indicis de conductes constitutives de delicte ho ha de
comunicar al Ministeri Fiscal.»
Tres. S’afegeix un apartat 3 a l’article cent cinquanta-tres.
«3. A les infraccions electorals consistents en la superació dels límits de
despeses electorals per part dels partits polítics els és aplicable el que preveu la
Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.»
Quatre.

Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article cent setanta-cinc.

«a) S’han d’abonar 0,18 euros per elector a cadascuna de les circumscripcions
en què hagi presentat llista al Congrés dels Diputats i al Senat, sempre que la
candidatura de referència hagi obtingut el nombre de diputats o senadors o de vots
necessari per constituir un grup parlamentari a una cambra o l’altra.»
Cinc.

Es modifica la lletra a) de l’apartat 3 de l’article cent noranta-tres.

«a) S’han d’abonar 0,18 euros per elector a cadascuna de les circumscripcions
en què hagi obtingut representació en les corporacions locals de què es tracti,
sempre que la candidatura de referència hagi presentat llistes en el 50 per 100 dels
municipis de més de 10.000 habitants de la província corresponent i hagi obtingut,
almenys, representació en el 50 per 100 d’aquests municipis.»
Sis.

Es modifica l’apartat 3 de l’article dos-cents vint-i-set.

«3. A més de les subvencions a què es refereixen els apartats anteriors,
l’Estat subvenciona els partits, federacions, coalicions o agrupacions les despeses
electorals originades per l’enviament directe i personal als electors, en almenys una
comunitat autònoma, de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat
electoral d’acord amb les regles següents:
a) S’han d’abonar 0,13 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
obtingut almenys un diputat i com a mínim un 15 per 100 dels vots vàlids emesos.
b) S’han d’abonar 0,09 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
obtingut almenys un diputat i com a mínim un 6 per 100 dels vots vàlids emesos.
c) S’han d’abonar 0,025 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
obtingut almenys un diputat i com a mínim un 3 per 100 dels vots vàlids emesos.
d) S’ha d’abonar 0,016 euros per elector, sempre que la candidatura hagi
obtingut almenys un diputat i com a mínim un 1 per 100 dels vots vàlids emesos.
La quantitat subvencionada no ha d’estar inclosa dins del límit previst a l’apartat
2 d’aquest article, sempre que s’hagi justificat la realització efectiva de l’activitat a
què es refereix aquest apartat.»
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Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 13:
«2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les
subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es
doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la
subvenció ho exceptuï la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua
de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de
prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en
aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació
del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables,
a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats
mercantils o els que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en
algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt
càrrec de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es
tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixin aquesta
normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es
determini per reglament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament
com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de
subvencions en els termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o altres lleis que ho
estableixin.
i) No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a
l’article 11.3, paràgraf segon, quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en
qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afecten les empreses de les
quals, per raó de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui
presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d’altres empreses en què hagin concorregut aquelles.»
Disposició final sisena. Rang de llei ordinària.
Té el caràcter de llei ordinària la disposició final segona i la disposició final cinquena
(Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) d’aquesta
Llei.
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Disposició final setena. Capacitats.
Els diferents subjectes legitimats han de promoure les iniciatives necessàries per
limitar l’atribució al Tribunal Suprem i als tribunals superiors de justícia de la competència
per a l’enjudiciament d’autoritats i càrrecs públics.
Disposició final vuitena. Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.
El Tribunal de Comptes ha d’adaptar al que disposa aquesta Llei, en el termini d’un
any des de la seva entrada en vigor, el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions
polítiques aprovat per Acord del Ple de 26 de setembre de 2013. En aquesta adaptació
s’han de tenir en compte les peculiaritats de les unions, federacions i confederacions i
coalicions permanents de partits.
Disposició final novena. Hisendes forals.
1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comunitat Foral de Navarra del que
disposa aquesta Llei s’ha de portar a terme, segons el que estableix l’article 64 de la Llei
orgànica de reintegració i millorament del règim foral de Navarra, d’acord amb el que
disposa el Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.
2. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comunitat Autònoma del País Basc
del que disposa aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposa la Llei del Concert
econòmic.
Disposició final desena. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
excepte pel que fa a l’article 14 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament
dels partits polítics, en la seva redacció donada per l’article Primer.Deu, que entra en
vigor l’1 de gener de 2016.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei
orgànica i que la facin complir.
Sevilla, 30 de març de 2015.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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