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ÀREA LEGAL  

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2019 

 

RESUM 

 

En relació a la convocatòria de noves eleccions estatals pel proper 10 de novembre, 

aprofitem per recordar les últimes modificacions de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 

del règim electoral general (LOREG) i el seu impacte en relació al tractament de dades de 

caràcter personal dels ciutadans amb finalitats electorals. 

 

 

NOVETATS 

 

Aquestes són les modificacions que afecten directament al tractament de dades de caràcter 

personal: 

 Declaració d’inconstitucionalitat de l’article que permetia als partits polítics recollir 

opinions polítiques en el marc d’activitats electorals sense el consentiment 

dels ciutadans. 

 

La Sentència del Tribunal Constitucional (del 22 de maig de 2019) va estimar el recurs 

d’inconstitucionalitat presentat per el Defensor del Poble contra el nou art. 58 bis LOREG 

i, en conseqüència, el va declarar contrari a la Constitució Espanyola i nul el seu apartat 

1, que permetia als partits polítics recavar, sense consentiment dels seus titulars, dades 

sobre opinions polítiques en el marc d’activitats electorals, al·legant únicament un interès 

públic. Aquesta modificació va tenir el seu origen en la controvertida disposició final 

tercera, apartat dos, de la LOPDGDD, aprovada per acord unànime de tots els partits 

amb representació al Congrés dels Diputats durant l’anterior legislatura. El text íntegre 

de la Sentència es pot consultar a https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-

9548.  
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 Possibilitat d’oposar-se a la recepció de propaganda electoral. 

 

L’enviament de propaganda electoral no té la consideració de comunicació comercial 

(art. 58.3 bis LOREG), així mateix l’apartat 5 del mateix precepte regula l’exercici del dret 

d’oposició dels ciutadans a rebre’n. En aquest sentit, l’INE (Institut Nacional de 

Estadística), ens encarregat de gestionar el cens electoral, ofereix la possibilitat a tots 

els ciutadans de donar-se de baixa de les còpies del cens que s’entrega als 

representants de les candidatures per a realitzar els enviaments postals de propaganda 

electoral. Es pot accedir a aquest tràmit des de l’enllaç: 

https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion  

 

És necessari tenir present que la publicació del Reial Decret 551/2019 de dissolució del 

Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions que es va fer el passat 

dia 24 de setembre i que únicament les exclusions sol·licitades fins el dia tretzè posterior 

a la convocatòria del procés electoral tindran efectes en aquest procés i en tots els 

posteriors, fins que no es manifesti el contrari per l’elector.”  

 

Els professionals de l’Àrea Legal especialistes en protecció de dades estan a la seva 

disposició para qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present nota. Contacta amb 

nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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