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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10026

Llei orgànica 2/2016, de 31 d’octubre, de modificació de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, per al supòsit de
convocatòria automàtica d’eleccions en virtut del que disposa l’apartat 5 de
l’article 99 de la Constitució.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono:
PREÀMBUL
La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, no ha previst cap
especialitat per a la celebració d’eleccions per aplicació de l’apartat 5 de l’article 99 de la
Constitució, en el cas de dissolució de les cambres pel transcurs del termini de dos mesos
des de la primera votació d’investidura sense que el Congrés hagi atorgat la seva confiança
a un candidat.
La convocatòria d’eleccions com a conseqüència d’aquest supòsit s’ha de considerar
una situació especial del nostre sistema constitucional i ha de disposar d’una regulació
específica en el règim electoral, i ha de ser factible recórrer a tràmits ja utilitzats en el
procés electoral immediatament anterior, així com simplificar i reduir determinats terminis
del procediment. L’esperit d’aquesta modificació de la Llei orgànica del règim electoral
general respon a aquesta idea bàsica.
En primer lloc, la durada del procés electoral es redueix respecte de la durada de les
eleccions convocades com a conseqüència de la terminació del mandat de quatre anys o
com a conseqüència de l’exercici de la facultat de dissolució de les cambres que la nostra
Constitució atribueix al president del Govern. Si per a aquestes eleccions, la durada del
procés electoral és de cinquanta-quatre dies, fixats a partir del dia de la convocatòria, per
a les eleccions convocades com a conseqüència de l’apartat 5 de l’article 99 de la
Constitució, la durada es disminueix en una setmana, fet que suposa un procés electoral
de quaranta-set dies de durada. Aquesta durada és plenament conforme a les durades
mínimes i màximes que estableix l’apartat 6 de l’article 68 de la Constitució per a les
eleccions al Congrés dels Diputats.
Per reduir la durada del procés electoral, s’ha optat per escurçar el temps previst per a
la campanya electoral, que es limita a vuit dies, en comptes dels quinze establerts per als
processos ordinaris. En conseqüència, és imprescindible també avançar els terminis
previstos per a la designació de representants i administradors, comunicació de coalicions
i presentació de candidatures.
Aquesta disminució del temps de la campanya es justifica en la idea que en aquestes
eleccions, convocades de manera automàtica d’acord amb l’apartat 5 de l’article 99 de la
Constitució, els candidats no necessiten el mateix temps per dur a terme les activitats
destinades a la captació de sufragis.
D’altra banda, s’estableixen una sèrie de mesures que han de facilitar el nou procés
electoral, entre les quals s’inclouen el manteniment de les juntes electorals anteriors i la
possibilitat de comunicar el manteniment dels representants i dels administradors dels
partits, les federacions i les coalicions que van concórrer a les eleccions generals anteriors.
De la mateixa manera, es considera que els avals presentats per les formacions
extraparlamentàries per poder presentar candidatures a les eleccions immediatament
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anteriors segueixen sent vàlids per a les noves eleccions i no és necessari tornar-los a
presentar. Així mateix, els electors residents a l’estranger que hagin sol·licitat el vot en les
eleccions anteriors no necessiten reiterar la seva sol·licitud.
També, en coherència amb l’escurçament de la campanya electoral, es redueixen de
manera significativa les quantitats relatives a les subvencions per despeses electorals que
perceben les formacions polítiques amb representació parlamentària per cada vot o escó
obtingut i el límit de les despeses electorals en què poden incórrer les formacions electorals
per a aquests comicis.
En definitiva, aquesta Llei orgànica regula les especialitats del procediment a seguir
en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat que se celebrin com a conseqüència
de la dissolució de les cambres que preveu l’apartat 5 de l’article 99 de la Constitució,
mitjançant la introducció d’una nova disposició addicional a la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general.
Article únic. Modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
S’afegeix una nova disposició addicional setena a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, amb la redacció següent:
«Disposició addicional setena.
1. En el supòsit d’eleccions a Corts Generals com a conseqüència del que
disposa l’apartat 5 de l’article 99 de la Constitució, el reial decret de convocatòria
s’expedeix l’endemà de l’expiració del termini de dos mesos, comptats a partir de la
primera votació de la investidura. L’esmentat reial decret es publica el mateix dia de
la seva expedició i entra en vigor el mateix dia de la seva publicació. El reial decret
de convocatòria assenyala la data de les eleccions que s’han de celebrar el
quaranta-setè dia posterior a la convocatòria.
2. Per al procediment electoral resultant d’aquesta convocatòria, és aplicable
el que disposa la present Llei orgànica, amb les especificitats següents:
a) Les juntes electorals provincials i de zona s’han de constituir l’endemà de la
convocatòria i la seva composició ha de ser idèntica a la que tenien en el moment
de la finalització del seu mandat. Si aquest no ha finalitzat, s’entén prorrogat i
aquesta pròrroga es considera, a tots els efectes, un nou nomenament.
b) Els partits polítics, les federacions i les coalicions designen, per escrit,
davant la Junta Electoral Central, un representant general, en els cinc dies següents
a la convocatòria.
Segueixen en l’exercici de les seves funcions respectives els representants
generals i els representants de les candidatures a cadascuna de les circumscripcions
que hagin acceptat la seva designació per a les eleccions immediatament anteriors
a Corts Generals d’acord amb l’article 168 d’aquesta Llei orgànica. Per a això, en els
cinc dies següents a la convocatòria, partits, federacions i coalicions han de
presentar un escrit de manteniment de les designacions davant la Junta Electoral
Central.
En el mateix termini de cinc dies següents a la convocatòria, els partits, les
federacions i les coalicions han de comunicar a la Junta Electoral Central els canvis
en els nomenaments de representants generals i representants de les candidatures
a cadascuna de les circumscripcions.
En el termini de dos dies, la Junta Electoral Central comunica a les juntes
electorals provincials corresponents el manteniment dels representants de les
candidatures, els canvis que s’hagin produït o, si s’escau, els nous nomenaments.
Els nous representants han d’acceptar la seva designació d’acord amb el que
disposa l’article 168 d’aquesta Llei orgànica.
c) Les agrupacions d’electors i els partits, les federacions o les coalicions que
no hagin obtingut representació parlamentària en cap de les cambres no necessiten
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obtenir de nou les signatures que exigeix l’apartat 3 de l’article 169 d’aquesta Llei
orgànica per presentar candidatures quan ja les havien presentat per a les eleccions
immediatament anteriors a Corts Generals i el nombre de signatures vàlides hagi
superat el nombre exigit.
d) Els partits i les federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer
conjuntament a les eleccions ho han de comunicar a la Junta Electoral Central o a
la Junta Electoral Provincial si l’àmbit de la coalició es redueix a la circumscripció,
en els cinc dies següents a la convocatòria. En el cas que es vulgui mantenir en els
mateixos termes el pacte de coalició amb el qual es va concórrer a les eleccions
generals immediatament anteriors, és suficient comunicar expressament aquesta
voluntat mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral Central o a la Junta
Electoral Provincial si el seu àmbit es redueix a la circumscripció.
e) Les candidatures, subscrites pels representants dels partits, les federacions
i les coalicions o pels promotors de les agrupacions d’electors, es presenten davant
la Junta Electoral Provincial entre el vuitè i el tretzè dia posterior a la convocatòria.
En aquest mateix termini, els representants i promotors poden manifestar
mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral Provincial la seva voluntat de
mantenir les candidatures presentades per a les eleccions a Corts Generals
immediatament anteriors. A l’escrit de manteniment de les candidatures s’ha
d’adjuntar una declaració d’acceptació de la candidatura mantinguda, així com els
documents acreditatius de les seves condicions d’elegibilitat.
En el cas que es presentin noves candidatures o es modifiquin en algun aspecte
les candidatures presentades per a les eleccions a Corts Generals immediatament
anteriors, els representants han de presentar, en el termini al qual al·ludeix el
paràgraf primer de la present lletra, l’escrit de presentació de cada candidatura en
els termes als quals al·ludeix l’article 46 de la present Llei orgànica.
En les circumscripcions en què, d’acord amb el que disposa l’article 162 de la
present Llei orgànica, el nombre de diputats a elegir hagi canviat respecte de
les eleccions immediatament anteriors a Corts Generals, els representants de les
candidatures no poden presentar un escrit de manteniment de candidatures i han
de presentar, en el termini previst en el paràgraf primer de la present lletra,
l’escrit de presentació de cada candidatura en els termes als quals al·ludeix
l’article 46 d’aquesta Llei orgànica.
f) Les candidatures presentades, així com les expressament mantingudes
d’acord amb el que disposa la lletra anterior, s’han de publicar el quinzè dia posterior
a la convocatòria.
g) Les juntes electorals provincials fan la proclamació de candidats el vintè dia
posterior a la convocatòria.
h) Les candidatures proclamades s’han de publicar el vint-i-unè dia posterior a
la convocatòria.
i) La campanya electoral, que comença el dia trenta-vuitè posterior a la
convocatòria, dura vuit dies. L’enviament directe i personal als electors de sobres i
paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral es pot fer, no obstant
això, a partir del dia trenta-unè posterior a la convocatòria.
j) La campanya electoral acaba, en tot cas, a les zero hores del dia
immediatament anterior a la votació.
k) Una vegada sol·licitat el vot per correspondència, l’Oficina del Cens Electoral
ha de remetre les paperetes i els sobres electorals per correu certificat a l’elector,
juntament amb la resta de la documentació a què es refereix l’apartat 2 de l’article
73 de la present Llei orgànica, a partir del vint-i-setè dia posterior a la convocatòria
i abans del sisè dia anterior al de la votació.
l) D’acord amb el que disposa l’article 75 d’aquesta Llei orgànica, els espanyols
inscrits en el cens dels electors residents absents poden formular, mitjançant un
imprès oficial, la sol·licitud de vot adreçada a la corresponent delegació provincial
del cens electoral, no més tard del vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria.
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m) S’entén vàlida i no requereix que torni a ser formulada per al nou procés
electoral la sol·licitud acceptada per l’Oficina del Cens Electoral que els espanyols
inscrits en el cens dels electors residents absents a l’estranger hagin formulat per a
les eleccions a Corts Generals immediatament anteriors, sempre que aquests
espanyols segueixin inscrits en el cens d’electors residents absents vigent per a les
noves eleccions.
n) Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral han de fer
l’enviament al qual al·ludeix l’apartat 2 de l’article 75 de la present Llei orgànica no
més tard del vint-i-setè dia posterior a la convocatòria, a les províncies on no hagi
estat impugnada la proclamació de candidats i, a les restants, no més tard del
trenta-cinquè dia posterior a la convocatòria.
ñ) Els terminis que regulen les lletres l) i n) també són aplicables per als
electors espanyols que estan temporalment a l’estranger i el procediment de votació
dels quals es regula mitjançant el Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel
qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que estan
temporalment a l’estranger.
o) El recurs contra la proclamació de candidatures i candidats que preveu
l’apartat 5 de l’article 49 d’aquesta Llei orgànica es pot interposar fins al quarantè dia
posterior a la convocatòria. La Sala Especial del Tribunal Suprem ha de resoldre en
els dos dies següents a la interposició del recurs. L’empara davant el Tribunal
Constitucional s’ha de sol·licitar l’endemà i el Tribunal Constitucional ha de resoldre
sobre aquest en els dos dies següents.
p) No és aplicable la previsió de l’apartat 2 de l’article 71 d’aquesta Llei
orgànica i, en conseqüència, no s’ha de posposar la confecció de les paperetes
corresponents a la candidatura contra la qual s’hagi interposat un recurs en la
circumscripció corresponent.
q) La Junta Electoral Central pot acordar la pròrroga o la reducció dels terminis
establerts a l’apartat 2 de la present disposició addicional, de manera excepcional i
mitjançant acord motivat, i sempre que això afavoreixi l’exercici del dret de sufragi
amb plenes garanties.
r) Els lliuraments als representants de les candidatures de les còpies del cens
de residents a Espanya s’han de fer entre els dies vint-i-vuitè i vint-i-novè posteriors
a la convocatòria i les del cens d’electors residents absents que viuen a l’estranger,
entre els dies trenta-cinquè i trenta-sisè després de la convocatòria, amb la
informació de les sol·licituds de vot disponible fins al trenta-quatrè dia posterior a la
convocatòria.
s) La distribució del temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà
de comunicació de titularitat pública i en els diferents àmbits de programació
que aquests tinguin, es redueix a la meitat del que preveu el barem de
l’article 64 d’aquesta Llei orgànica.
t) D’acord amb el que disposa l’article 174 d’aquesta Llei orgànica, els
representants generals dels partits polítics, les federacions i les coalicions designen,
per escrit, davant la Junta Electoral Central, un administrador general, abans del
setè dia posterior a la convocatòria. De la mateixa manera, els respectius
representants designen, per escrit, davant les juntes electorals provincials els
administradors de les candidatures a l’acte de presentació d’aquestes. Les juntes
electorals provincials han de comunicar a la Junta Electoral Central els
administradors designats en la seva circumscripció.
Segueixen en l’exercici de les seves funcions respectives els administradors
generals i els administradors de les candidatures a cadascuna de les
circumscripcions que havien acceptat la seva designació per a les eleccions
immediatament anteriors a Corts Generals d’acord amb l’article 174 d’aquesta Llei
orgànica. Per a això, en els deu dies següents a la convocatòria, partits, federacions
i coalicions han de presentar un escrit de manteniment de les designacions davant
la Junta Electoral Central.
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En el mateix termini de deu dies següents a la convocatòria, els partits, les
federacions i les coalicions han de comunicar a la Junta Electoral Central els canvis
en els nomenaments d’administradors generals i de les candidatures a cadascuna
de les circumscripcions. A continuació, la Junta Electoral Central ha de comunicar a
les juntes electorals provincials corresponents el manteniment dels administradors
de les candidatures, els canvis que s’hagin produït o, si s’escau, els nous
nomenaments.
u) Per determinar les despeses i subvencions electorals cal atenir-se al que
disposa l’article 175 de la present Llei orgànica, amb les modificacions següents:
1r Les quantitats previstes a l’apartat 1 per subvencionar les despeses que
originin les activitats electorals s’han de reduir, en funció dels vots i escons obtinguts
per cada candidatura, en un trenta per cent.
2n El límit de les despeses electorals que preveu l’apartat 2 s’ha de reduir en
un cinquanta per cent. Els percentatges de despesa que preveuen l’apartat 3 de
l’article 55 i l’apartat 1 de l’article 58 s’entenen referits a aquest límit reduït.
3. Es declaren d’urgència els contractes que hagin de subscriure els òrgans de
contractació de l’Administració General de l’Estat amb competència en la matèria,
sigui quina sigui la seva quantia, vinculats amb la celebració de les eleccions a
Corts Generals quan aquestes s’hagin convocat en aplicació de l’apartat 5 de
l’article 99 de la Constitució. A aquests contractes els és aplicable el règim
excepcional que regula l’article 113 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.»
Disposició addicional única.
Els partits, les federacions i les coalicions que promoguin candidatures han d’impulsar
un acord per reduir al màxim les despeses electorals derivades de la publicitat exterior de
caràcter comercial per al supòsit d’una convocatòria electoral com a conseqüència del
supòsit que preveu l’apartat 5 de l’article 99 de la Constitució.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica
i que la facin complir.
Madrid, 31 d’octubre de 2016.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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