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Llei 8/1986, de 26 de novembre, Electoral de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOE núm. 30, de 4 de 
gener de 1987, BOIB núm. 40, de dia 20 de desembre de 
1986); modificada per la Llei 4/1995, de 21 de març 
(BOE núm. 112, de 11 de maig, BOIB núm. 37, de 25 de març 
de 1995); per la Llei 5/1995, de 22 de març (BOE núm. 
112, de 11 de maig, BOIB núm. 37, de 25 de març de 1995), 
per la Llei 9/1997, de 22 de desembre (BOE núm. 92, de 
17 de abril, BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 1997; 
correcció d’errades BOIB núm. 22 de 4 de febrer de 1998) i 
per la Llei 6/2002, de 21 de juny (BOE núm. 170, de 17 
de juliol, BOIB núm. 79, de dia 2 de juliol de 2002).  
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La present Llei dóna compliment a l’article 20.3 de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, que estableix que “una llei 
del Parlament aprovada per la majoria absoluta regularà el 
total de diputats que l’han d’integrar, els districtes electorals i 
el nombre de diputats que ha de correspondre d’elegir a 
cadascun d’aquests”. 
 
Per donar compliment a les previsions estatutàries 
contingudes a l’article 20.1, que determina que “El Parlament 
serà format pels diputats del territori autònom, elegits per 
sufragi universal, igual, directe i secret, mitjançant un sistema 
de representació proporcional que assegurarà una adequada 
representació de totes les zones del territori”, la Llei estableix 
quatre circumscripcions electorals, una per cada una de les 
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i es fixa per 
cada circumscripció un nombre de diputats: 33 a Mallorca, 13 
a Menorca, 12 a Eivissa, 1 a Formentera, obtinguts per 
correcció de la composició del primer Parlament, elegit d’acord 
amb la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia, 
amb el fi d’assegurar que els consells insulars, que per 
voluntat estatutària són integrats pels diputats elegits a cada 
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una de les illes, tenguin un nombre senar de membres, en 
concordança amb les determinacions de la Llei orgànica del 
règim electoral general quant a composició d’ajuntaments, 
diputacions provincials i cabildos insulars. 
 
En exercici de les competències pròpies i, per tant, respectant 
les competències de l’Estat relacionades a l’apartat 2 de la 
disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general, la present Llei regula al seu títol I, 
disposicions generals, els electors i els elegibles, afegint a les 
inelegibilitats i incompatibilitats genèriques altres 
d’específiques per a les eleccions autonòmiques de les Illes 
Balears. El títol II, sobre administració electoral, crea la Junta 
Electoral de les Illes Balears, la seva composició, 
competències i funcionament. El títol III regula la convocatòria 
d’eleccions. El títol IV tracta del sistema electoral, establint les 
circumscripcions i els escons a cobrir a cada circumscripció. El 
títol V, relatiu a la procediment electoral, estableix en relació a 
les candidatures la figura del representant general; la 
tramitació de les candidatures. També regula la possibilitat 
que el Govern i els consells insulars facin campanyes 
institucionals per fomentar la participació a la votació. Es 
preveu i regula la utilització de ràdios i televisions públiques 
durant la campanya electoral: comissió de control, temps per 
a cada partit, federació o coalició, ordre d’emissió, etc. Es 
regulen les paperetes i sobres electorals quant a contingut i a 
l’obligació del Govern d’assegurar-ne la disponibilitat i llibertat 
dels grups polítics de confeccionar-ne; les figures dels 
apoderats i interventors són incorporades a la llei autonòmica. 
El títol VI tracta de les despeses i subvencions electorals, 
regulant la figura de l’Administrador General, establint la 
quantia de les subvencions electorals per escó i per vots 
obtinguts, el límit de les despeses electorals i els acomptes a 
què tindran dret els partits, federacions, coalicions o 
agrupacions d’electors amb representació a les darreres 
eleccions i el control de la comptabilitat electoral i lliurament 
de les subvencions. 
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TÍTOL PRELIMINAR 
De l’àmbit d’aplicació de la Llei 

 
Article 1.  
La present Llei, en compliment de les previsions contingudes a 
l’Estatut d’autonomia, té per objecte regular les eleccions al 
Parlament de les Illes Balears, sense perjudici del que disposi 
la legislació de l’Estat en matèria de règim electoral de la seva 
competència. 
 

TÍTULO I 
Disposicions generals 

CAPÍTOL PRIMER 
Dret de sufragi actiu 

 
Article 2.  
1. Són electors tots els que gaudint del dret de sufragi actiu 
tenguin la condició política de ciutadà de la Comunitat 
Autònoma, conformement amb l’article 6.1 de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears. 
2. Per a l’exercici del dret de sufragi és indispensable la 
inclusió en el Cens electoral únic vigent, referit al territori d 
eles Illes Balears. 
 

CAPÍTOL II 
Dret de sufragi passiu 

 
Article 3.  
1. Són elegibles tots els ciutadans que, tenint la condició 
d’electors, no es trobin incursos en alguna de les causes 
d’inelegibilitat previstes a les disposicions comunes de la Llei 
orgànica del règim electoral general. 
2. Són així mateix inelegibles: 
a) Els ministres i secretaris d’estat del Govern de la Nació. 



4 

b) El titular de la institució contemplada a l’article 29 de 
l’Estatut d’autonomia. 
c) Els directors generals i secretaris generals tècnics de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma, així com els 
directors dels gabinets de Presidència i de les conselleries, i 
els equiparats a aquests. 
d) Els parlamentaris de les assemblees legislatives d’altres 
comunitats autònomes. 
e) Els presidents i membres del Consell de Govern de les 
restants comunitats autònomes i els alts càrrecs d’aquestes. 
f) Els qui exerceixin funcions o càrrecs conferits i remunerats 
per estats estrangers. 
g) El director general de la Companyia de Ràdio i Televisió i 
els directors de les seves societats. 
3. La qualificació d’inelegibles procedirà respecte dels qui 
incorrin en algunes de les causes esmentades el mateix dia de 
la presentació de la seva candidatura o en qualsevol altre 
moment posterior fins a la celebració de les eleccions. 
 
Article 4.  
Els electors que aspirin a ser proclamats candidats i no figurin 
en les llistes del Cens electoral referit a les Illes Balears ho 
podran ser sempre que en la sol·licitud acreditin de manera 
fefaent que reuneixen totes les condicions exigides per a ser-
ho. 
 

CAPÍTOL TERCER 
De les incompatibilitats 

 
Article 5.  
1. Totes les causes d’inelegibilitat ho són també 
d’incompatibilitat. 
2. També són incompatibles, a més de les persones 
compreses a l’article 155.2 i 3 de la Llei orgànica del règim 
electoral general: 
a) Els senadors, llevat dels elegits en representació de la 
Comunitat Autònoma. 
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b) Els parlamentaris europeus. 
c) Els membres del Consell d’Administració de la Companyia 
Balear de Ràdio i Televisió. 
d) No obstant els diputats que foren membres del Govern de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran 
compatibilitzar el seu càrrec amb el de la presidència dels 
consells d’administració de les empreses públiques o altgres 
ens públics adscrits a la seva conselleria(*) 
3. Cap electe no adquirirà la condició de diputat, si es troba 
incurs en una causa d’incompatibilitat. 
4. El diputat per a les Illes Balears que accepti un càrrec, 
funció o situació que siguin constitutius d’una incompatibilitat, 
cessarà en la seva condició de parlamentari. 
 

TÍTOL II 
Administració Electoral 

 
Article 6.  
Integren l’Administració electoral la Junta Electoral Central, la 
Junta Electoral de les Illes Balears, que assumeix les funcions 
de la Junta Provincial, les juntes de zona i les meses 
electorals. 
 

 
(*) Mitjançant la Llei 9/1997, de diverses mesures tributaries i administratives 
es va establir una excepció a la incompatibilitat, que venia establerta a la 
legislació anterior, amb el text següent: 

d) Els presidents dels consells d’administració, consellers, 
administradors, directors generals, gerents i càrrecs assimilats 
d’ens públics i empreses de participació pública majoritària 
dependents de la Comunitat Autònoma, qualsevol que en sigui la 
forma, incloses les caixes d’estalvi de fundació pública, llevat dels 
nomenats en representació del Parlament o dels consells insulars. 

Sembla , doncs, que aquesta incompatibilitat es va suprimir per la dicció de 
l'art. 22 de la Llei 9/1997 : 

 "Es modifica l'apartat d) del punt 2 de l'article 5 de la Llei 
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears, amb el contingut literal següent: 
d) No obstant els diputats  que foren membres……………"    
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Article 7. 
1.La Junta Electoral de las Illes Balears és un òrgan 
permanent i és compost per: 
a) Tres vocals, magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears designats per insaculació, celebrada per la 
seva sala de Govern en Ple. 
b) Dos vocals, catedràtics o professors titulars de dret en actiu 
o juristes de reconegut prestigi residents a les Balears, 
designats a proposa conjunta dels partits, federacions, 
coalicions o agrupacions d’electors amb representació en el 
Parlament de les Illes Balears. 
2. La designació dels vocals a què es refereix l’apartat 1 s’ha 
de realitzar dins els 90 dies següents a la sessió constitutiva 
del Parlament de les Illes Balears. Quan la proposta de les 
persones previstes a l’apartat 1.b) no es faci dins l’esmentat 
termini, la Mesa del Parlament, oïts els grups polítics presents 
a la cambra, procedirà a la seva designació, en consideració a 
la representació existent en aquesta. 
3. Els membres de la Junta Electoral de les Illes Balears seran 
nomenats per decret del Govern de la comunitat autònoma i 
continuaran en el seu mandat fins a la presa de possessió de 
la nova Junta Electoral, a l’inici de la següent legislatura. 
4. Els vocals elegeixen, d’entre els d’origen judicial, el 
president i el vicepresident de la Junta en la sessió 
constitutiva que se celebrarà, a convocatòria del secretari, 
dins els quinze dies següents a la publicació del decret de 
nomenament. 
5. El secretari de la Junta Electoral de les Illes Balears és 
l’oficial major del Parlament de les Illes Balears, participa en 
les seves deliberacions amb veu i sense vot i custòdia la 
documentació corresponent a la Junta Electoral. 
6. Així mateix, participarà a les reunions de la Junta Electoral 
amb veu però sense vot, el delegat provincial de l’Oficina del 
Cens Electoral. 
7. La Junta Electoral de les Illes Balears tindrà la seva seu en 
el Parlament. 
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Article 8.  
En els supòsits prevists en els articles 14 i 16 de la Llei 
orgànica del règim electoral general, així com en el cas de 
renúncia justificada i acceptada del president, es procedirà a 
la substitució dels membres de la Junta conforme amb les 
següents regles: 
a) El president, el vicepresident i els vocals, conformement 
amb el mateix procediment de la seva designació. 
b) L’oficial major del Parlament pel lletrat més antic i en cas 
d’igualtat, pel de major edat. 
 
Article 9.  
1. El Parlament fixarà les dietes corresponents als membres 
de la Junta Electoral de les Illes Balears i posarà a disposició 
de la Junta els mitjans personals i materials per a l’exercici de 
les seves funcions. 
2. La percepció de retribucions dels membres de la Junta 
Electoral de les Illes Balears és, en tot cas, compatible amb els 
seus havers. 
3. El control financer dels esmentats havers es realitza d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
Article 10.  
A més de les competències establertes a la legislació vigent, 
correspon a la Junta Electoral de les Illes Balears: 
a) Resoldre les consultes que hi elevin les juntes de zona i 
dictar instruccions a les mateixes en matèria de la seva 
competència. 
b) Resoldre queixes, reclamacions i recursos que li dirigeixin 
d’acord amb la present Llei o amb qualsevol altra disposició 
que li atribueixi aquesta competència. 
c) Exercir jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que 
intervenguin amb caràcter oficial en les operacions electorals. 
d) Corregir las infraccions que es produeixin en el procés 
electoral, sempre que no siguin constitutives de delicte i no 
siguin reservades als tribunals o a la Junta Electoral Central, i 



8 

                                                          

imposar multes fins a la quantitat de 150.000,- ptes. 
Conformement amb l’establert per la Llei. 
 
 

TÍTULO III 
Convocatòria d’eleccions 

 
(*)Article 11. 
1. La convocatòria d’eleccions al Parlament s’efectuarà 
mitjançant decret del president de la comunitat autònoma, en 
els casos prevists en l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, 
conformement amb les requisits establerts en l’article 42 de la 
Llei orgànica del règim electoral general, i es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la comunitat autònoma a de les Illes Balears. 
2. El decret es publicarà així mateix en el Boletín Oficial del 
Estado i serà difós pels mitjans de comunicació social de les 
Illes Balears. 
 
 

TÍTULO IV 
Sistema electoral 

 
 
Article 12.  
1. El Parlament de les Illes Balears és integrat per 59 diputats 
elegits a les quatre circumscripcions insulars. 
2. Las atribucions d’escons a les distintes circumscripcions 
insulars és la següent: 33 a l’illa de Mallorca, 13 a la de 
Menorca, 12 a la d’Eivissa i 1 a la de Formentera. 
(**)3. L’atribució dels escons a les candidatures que haguessin 
superat el percentatge que s’estableix a l’0apartat següent es 
realitzarà de conformitat amb el que es disposa a les lletres 
b), c), d) i e) de l’article 163.1 de la Llei orgànica del règim 

 
(* ) Llei 5/1995, de 22 de març 
(**) Llei 4/1995, de 21 de març 



                           
Junta Electoral de les Illes Balears 
 

9 

electoral general, a cada una de les circumscripcions 
electorals. 
4. Als efectes de l’atribució d’escons no seran tingudes en 
compte aquelles candidatures que no haguessin 
obtingut,almenys, el 5% dels vots vàlids emesos en la 
circumscripció. 
 
Article 13.  
En cas de mort, incapacitat o renúncia d’un diputat, l’escó 
serà atribuït al candidat següent o, si pertocava, al suplent de 
la mateixa llista. 
 

TÍTOL V 
Procediment electoral 

CAPÍTOL PRIMER 
De las candidatures 

 
Article 14.  
1. Els partits, federacions, coalicions i agrupacions que 
pretenguin concórrer a les eleccions designaran les persones 
que les hagin de representar davant l’Administració electoral, 
com a representants generals o de candidatures. 
2. Els representants generals actuen en nom dels partits, 
federacions i coalicions concurrents a les eleccions. 
3. Els representants de les candidatures ho són dels candidats 
inclosos en ella. Al lloc designat expressament o, si aquest hi 
mancava, al seu domicili, els seran remesos les notificacions, 
citacions, emplaçaments i requeriments adreçats per 
l’Administració electoral als candidats, i rebran d’aquests, per 
la sola acceptació de la candidatura, un apoderament general 
per actuar en procediments judicials de caràcter electoral. 
 
Article 15.  
1. Als efectes prevists a l’article anterior, els partits, 
federacions i coalicions que pretenguin concórrer a les 
eleccions designaran un representant general i un suplent 
mitjançant escrit presentat a la junta Electoral de les Illes 
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Balears, abans del novè dia posterior al de la convocatòria 
d’eleccions. L’escrit esmentat haurà d’expressar l’acceptació 
de les persones elegides. El suplent només podrà actuar en 
cas de renúncia, mort o incapacitat del representant general. 
2. El representant general designarà, mitjançant escrit 
presentat davant la junta Electoral de les Illes Balears, i abans 
de l’onzè dia posterior al de la convocatòria, els representants 
de les candidatures del seu partit, federació o coalició a 
cadascuna de les circumscripcions electorals i els seus 
respectius suplents.. 
3. En el termini de dos dies la Junta Electoral de les Illes  
Balears comunicarà a les juntes de zona les designacions a 
què es refereix el número anterior. 
4. Els representants de les candidatures i els seus suplents es 
personaran davant les respectives juntes de zona que 
corresponguin a la seva circumscripció per acceptar la seva 
designació, abans del quinzè dia posterior al de la 
convocatòria. 
5. Els promotors de les agrupacions d’electors designaran els 
representants de les seves candidatures i els suplents en el 
moment de presentació d’aquestes davant les respectives 
juntes de zona. Dites designacions han de ser acceptades en 
aqueix acte. 
 
Article 16.  
1. En cada circumscripció la junta electoral de zona 
corresponent és la competent per a totes les actuacions 
previstes en relació amb la presentació i proclamació de les 
candidatures. 
2. Per a presentar candidatures, les agrupacions d’electors 
necessitaran, almenys, la firma de l’1% dels inscrits en el cens 
electoral de la circumscripció. Cada elector només podrà 
donar suport a una agrupació electoral. 
3. La presentació de candidatures s’ha de fer entre el quinzè i 
el vintè dia posterior a la convocatòria, mitjançant llistes que 
han d’incloure tants de candidats com escons a elegir per 
cada circumscripció i, a més, tres suplents a les candidatures 
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d’onze o més diputats i dos a la resta, i n’han d’expressar 
l’ordre de col·locació. 
 
 4. Per fer efectiu el principi d’igualtat en la participació 
política, les candidatures electorals han de tenir una presència 
equilibrada d’homes i dones. Les llistes s’integraran per 
candidats d’un i d’altres sexe, ordenats de forma alternativa. 

 
5. Devora el nom dels candidats es pot fer constar la condició 
d’independent o, en cas de coalicions electorals, la 
denominació del partit al qual pertany cada un. 
6. No es poden presentar candidatures amb símbols que 
reprodueixin la bandera o l’escut de la comunitat autònoma, 
dels consells insulars o dels ajuntaments. 
 
Article 17.  
1. Les juntes electorals de zona han d’inscriure les 
candidatures presentades, hi han de fer constar la data i l’hora 
de la presentació i han d’expedir un document acreditatiu 
d’aquest tràmit. El secretari ha d’atorgar un número correlatiu 
a cada candidatura, segons l’ordre de presentació, i aquest 
ordre s’ha de guardar a totes les publicacions. 
2. Tota la documentació s’ha de presentar per triplicat. El 
primer exemplar ha de quedar a la junta electoral de zona, el 
segon s’ha de remetre a la Junta Electoral de les Illes Balears i 
el tercer s’ha de retornar al representant de la candidatura, i 
s’hi ha de fer constar la data i l’hora de la presentació 
 
Article 18.  
1. Les candidatures presentades han de ser publicades el 
vigèsim segon dia posterior al de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran 
exposades en els locals de la Junta Electoral de les Illes 
Balears. A més, les de cada circumscripció electoral seran 

 
  Llei 6/2002,  de 21 de juny. Auto TC 5536-2002. Manté suspensió de 
vigència i aplicació 
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exposades en els locals de les respectives juntes de zona i a 
l’Ajuntament de Formentera. 
2. Dos dies després, les juntes electorals de zona comunicaran 
als representants de les candidatures les irregularitats 
apreciades en elles d’ofici o d’instància dels representants de 
qualsevol candidatura que concorri a la mateixa 
circumscripció. El termini per a corregir les irregularitats és de 
quaranta-vuit hores. 
3. Las juntes electorals de zona realitzaran la proclamació de 
candidatures el vigèsim sèptim dia posterior al de la 
convocatòria, i seran publicades en el Butlletí Oficial de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears el vigèsim octau dia, i 
exposades en els locals de les respectives juntes. 
 
Article 19.  
1. Les candidatures no podran ser modificades una vegada 
presentades, llevat del termini habilitat per a subsanar les 
irregularitats previst a l’article anterior i només per mort o 
renúncia del titular i com a conseqüència del mateix tràmit de 
subsanació. 
2. Les baixes produïdes després de la proclamació s’entendran 
cobertes pels candidats successius i, si pertocava, pels 
suplents. 
 

CAPÍTOL SEGON 
Campanya electoral 

 
Article 20.  
1. S’entén per campanya electoral el conjunt d’activitats lícites 
organitzades o desplegades pels partits, federacions, 
coalicions o agrupacions en ordre a la captació de sufragis. 
2. Durant la campanya electoral el Govern de la comunitat 
autònoma i els consells insulars podran realitzar campanya 
institucional orientada exclusivament a fomentar la 
participació dels electors a la votació. 
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CAPÍTOL TERCER 
Utilització dels mitjans de titularitat pública per a la 

campanya electoral 
 
Article 21.  
En tot el que no és previst expressament en aquest capítol, la 
utilització dels mitjans de comunicació social es regirà pel que 
disposa la secció VI del capítol VI del títol I de la Llei orgànica 
del règim electoral general. 
 
Article 22.  
1. Si es produeix el supòsit prevista a l’article 65.5 de la Llei 
orgànica del règim electoral general, la Junta Electoral de les 
Illes Balears serà la competent per a distribuir els espais 
gratuïts de propaganda electoral, a proposta de la comissió a 
què es refereix el número següent. 
2. La Comissió de Control serà designada per la Junta 
Electoral de les Illes Balears i serà integrada per un 
representant de cada partit, federació, coalició o agrupació 
que concorri a les eleccions i tengui representació en el 
Parlament. Els esmentats representants votaran 
ponderadament, d’acord amb la composició de la cambra. 
3. La Junta Electoral de les Illes Balears elegeix el president 
de la Comissió de Control d’entre els representants nomenats 
conforme a l’apartat anterior. 
 
Article 23.  
1. La distribució del temps gratuït de propaganda electoral a 
cada mitjà de comunicació de titularitat pública i en els distints 
àmbits de programació que aquests tenguin s’efectuarà 
conformement amb el següent barem: 
a) Cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que no 
varen concórrer o que no varen obtenir representació a les 
anteriors eleccions autonòmiques, o, havent-ne obtingut, no 
varen assolir el 5% del total de vots vàlids emesos en el 
territori de la comunitat. 
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b) Quinze minuts per als partits, federacions o coalicions que, 
havent concorregut a les anteriors eleccions autonòmiques, 
assoliren entre el cinc i el quinze per cent del total de vots  a 
què es fa referència a l’apartat anterior. 
c) Un màxim de vint-i-cinc minuts per als partits, federacions i 
agrupacions que havent concorregut a les anteriors eleccions 
autonòmiques, hagin assolit més del quinze per cent del total 
dels vots a què es fa referència a l’apartat a) d’aquest article. 
2. Les agrupacions d’electors que es federin per a realitzar 
propaganda en els mitjans de titularitat pública tindran dret a 
cinc minuts d’emissió, si presenten candidatures almanco a 
dues circumscripcions. 
 
Article 24. 
Per determinar el moment i l’ordre d’emissió dels espais 
gratuïts de propaganda electoral al qual tenen dret els partits, 
federacions, coalicions i agrupacions que concorrin a les 
eleccions, d’acord amb el que es preveu en aquesta Llei, la 
Junta Electoral de les Illes Balears tindrà en compte les 
preferències d’aquells en funció del nombre de vots que varen 
obtenir a les anteriors eleccions autonòmiques. 
 

CAPÍTOL QUART 
Paperetes i sobres electorals 

 
Article 25.  
1. Les juntes electorals de zona aproven el model oficial de les 
paperetes de votació de la seva circumscripció d’acord amb els 
criteris establerts a aquesta Llei o a altres normes de rang 
reglamentari. 
2. El Govern assegura la disponibilitat de paperetes i sobres 
de votació sense perjudici de la possibilitat de confeccionar-ne 
per part dels grups polítics que concorrin a les eleccions. 
 
Article 26.  
Les paperetes electorals contindran les següents indicacions: 
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a) La denominació, sigla i símbol del partit, federació, coalició 
o agrupació d’electors que presenti la candidatura. 
b) Els noms i llinatges dels candidats i dels suplents, segons 
l’ordre de col·locació, així com, si pertocava, la condició 
d’independents dels candidats que concorrin amb tal caràcter 
o, en cas de coalicions electorals, la denominació  del partit al 
qual pertany cadascun, si així s’ha fet constar en la 
presentació de la candidatura. 
c) Els partits, federacions o coalicions que atesa la seva 
implantació més enllà de l’àmbit estricte de les illes Balears 
figurin amb denominació oficial en llengua castellana, podran 
fer ús de la seva denominació en català i fer-la figurar a les 
paperetes electorals, comunicant-ho prèviament a la junta 
electoral. 

 
CAPÍTOL CINQUÈ 

Apoderats i Interventors 
 

Article 27. 
Els representants de les candidatures podran nomenar, amb 
l’abast i en els termes prevists a la Llei orgànica del règim 
electoral general, apoderats i interventors per representar les 
candidatures en els actes i operacions electorals. 
 

TÍTOL VI 
Despeses i subvencions electorals 

CAPÍTOL PRIMER 
Administradors i comptes electorals 

 
Article 28.  
Els partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors 
nomenaran un administrador de candidatura i, si es presenten 
a més d’una circumscripció, un administrador general amb 
l’abast i en els termes prevists a la Llei orgànica del règim 
electoral general. 
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CAPÍTOL SEGON 
Financiació electoral 

 
(*)Article 29.  
La comunitat autònoma subvencionarà les despeses electorals 
d’acord am bles regles següents: 
a) Per escó obtingut, un milió cinc-centes mil pessetes. 
b)Per vot aconseguit per cada candidatura que haurà obtingut 
almenys un escó, cinquanta pessetes. 
2. El límit en pessetes de les despeses electorals de cada 
partit, federació, coalició o agrupació d’electors serà el que 
resulti de multiplicar per vuitanta el nombre d’habitants 
corresponents a la població de dret de la circumscripció 
electoral on aquells presentin les seves candidatures. 
3. A més de les subvencions a què es refereixen els apartats 
anteriors, la comunitat autònoma subvencionarà als partits, 
federacions, coalicions o agrupacions d’electors les despeses 
electorals originades per la tramesa directa i personal als 
electors de sobres i paperetes o de propaganda i publicitat 
electoral, d’acord amb les regles següents: 
a) S’abonaran vint pessetes per elector en cadascuna de les 
circumscripcions en les quals s’haurà presentat candidatura, 
sempre que aquesta hagi obtingut almenys un escó. 
b) La quantitat subvencionada no serà inclosa en el límit 
previst en l’apartat 2 d’aquest article, sempre que se n’hagi 
justificat la realització efectiva de l’activitat a què es refereix 
aquest apartat. 
4. Les quantitats esmentades es refereixen a pessetes 
constants. Per ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda, 
se’n fixaran les quantitats actualitzades en els cinc dies 
següents al de la convocatòria d’eleccions. 
 
Article 30.  
1. La comunitat autònoma concedirà acomptes de les 
subvencions esmentades a l’article anterior als partits, 

 
(*)  Llei 5/1995, de 22 de març 
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federacions, coalicions o agrupacions d’electors que haguessin 
obtingut representant a les darreres eleccions autonòmiques, 
per una quantia màxima del 30% de la subvenció que els 
hagués correspost a aquells. 
2. Si concorreguessin a més d’una circumscripció, la sol·licitud 
es formalitzarà per l’administrador general davant la Junta 
Electoral de les Illes Balears. En els altres supòsits, per 
l’administrador de la candidatura davant la junta electoral de 
zona corresponent, que la cursarà a la Junta Electoral de les 
Illes Balears. 
3. Els acomptes es podran sol·licitar entre els dies vigèsim 
primer i vigèsim tercer posterior a la convocatòria i seran 
posats a disposició dels administradors electorals per 
l’Administració de la comunitat autònoma a partir del vigèsim 
novè dia posterior a la convocatòria 
4. Els acomptes  es tornaran després de les eleccions en la 
quantia que superi l’import de la subvenció que finalment hagi 
correspost a cada grup polític. 
 

CAPITOL TERCER 
Control de comptabilitat i adjudicació de les 

subvencions 
 
(*)Article 31.  
1. El control de la comptabilitat electoral s’efectuarà de la 
manera i en els terminis assenyalats en els articles 132, 133 i 
134 de la Llei orgànica del règim electoral general. Se’n 
trametrà l’informe del Tribunal de Comptes al Consell de 
Govern i a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals 
del Parlament de les Illes Balears. 
2. La comunitat autònoma, en el termini dels trenta dies 
posteriors a la presentació, davant la Junta Electoral de la 
Comunitat autònoma o davant el Tribunal de Comptes, de la 
comptabilitat, en concepte de bestreta i mentre no concloguin 
les actuacions del Tribunal de Comptes, lliurarà als 

 
(*) Llei 5/1995, de 22 de març 
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administradors electorals el noranta per cent de l’import de les 
subvencions que, d’acord amb els criteris establerts en la 
present Llei, correspongui a  cada partit,  federació, coalició o 
agrupació d’electors, d’acord amb els resultats publicats en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i 
tot descomptant-ne, si n’és el cas, l’acompte a què es refereix 
l’article 30 d’aquesta Llei. En aquesta acte, els representants 
dels partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors hi 
hauran de presentar, per a poder subscriure aquests 
acomptes, un aval bancari per l’import del deu per cent de la 
subvenció a percebre. 
3. Una vegada el Tribunal de Comptes n’haurà tramès 
l’informe corresponent, el Consell de Govern, en el termini 
dels trenta dies següents, presentarà al Parlament de les Illes 
Balears un projecte de llei de crèdit extraordinari per l’import 
de les subvencions a adjudicar, les quals hauran de ser fetes 
efectives en els cent dies posteriors a l’aprovació pel 
Parlament de la llei esmentada. 
4. L’administració autonòmica lliurarà l’import de les 
subvencions als administradors electorals de les entitats que 
les hagin de percebre, llevat del cas que aquestes hagin 
notificat a la Junta Electoral de les Illes Balears que les 
subvencions han de ser abonades en tot o en part a les 
entitats bancàries que designin, per compensar els acomptes 
o crèdits que aquestes els hagin atorgat. L’Administració 
autonòmica en verificarà el pagament conformement amb els 
termes de la notificació esmentada, que no podrà ser 
revocada sense el consentiment de l’entitat de crèdit 
beneficiària. 
 
DISPOSICIONS ADICIONALS 
 
Primera.- Les funcions atribuïdes a la present Llei a les juntes 
electorals de zona corresponen, per l’illa de Mallorca, a la 
Junta Electoral de Palma de Mallorca; per l’illa de Menorca, a 
la de Maó i per les d’Eivissa i Formentera, a la d’Eivissa. 
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Segona.- El sorteig per a l’elecció dels membres de la junta 
electoral de zona competent a l’illa de Mallorca per a l’exercici 
les funcions atribuïdes en aquesta Llei es produirà entre tots 
els jutges de Primera Instància dels partits judicials de l’illa. 
Tercera.- Els terminis a què fa referència aquesta Llei són 
improrrogables i s’entén que s’han de considerar dies naturals. 
Quarta.- Es faculta el Govern de la comunitat autònoma a 
dictar quantes disposicions siguin necessàries per al 
compliment i execució de la present Llei. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Mentre no s’hagi constituït el Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, totes les referències al mateix o 
als seus magistrats, contingudes en aquesta Llei, s’entendran 
fetes a l’Audiència Territorial de Palma de Mallorca i als seus 
magistrats. 
Segona.- La primera designació dels membres de la Junta 
Electoral de les Illes Balears s’ha de realitzar segons els 
procediments de l’article 7, dins dels 30 dies següents a 
l’entrada en vigor de la present Llei. 
Tercera.- El règim d’incompatibilitats establert en aquesta Llei 
entrarà en vigor a partir de les primeres eleccions al 
Parlament de les Illes Balears. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- Per a tot allò que no es preveu en aquesta Llei serà 
d’aplicació el que es disposa a la Llei orgànica del règim 
electoral general per a les eleccions al Congrés dels diputats. 
Segona.- La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 
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