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GUIA DE COMUNICACIÓ SOBRE LES ACCIONS 

INSTITUCIONALS DURANT ELS PERÍODES ELECTORALS 

 

Aquest document és descriptiu de la normativa emesa en els darrers anys per 

l’Administració Electoral. Cal tenir en compte que no hi ha regles clares que permetin dir 

amb contundència què està prohibit i què està permès. La doctrina dictada amb relació a 

l’aplicació de l’article 50, apartats 2 i 3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 

Electoral General (en endavant, LOREG) i la instrucció de la Junta Electoral Central 

2/2011, de 24 de març de 2011, sempre té en compte les circumstàncies concretes del 

cas però la recomanació de l’Associació de Comunicació Pública és que sempre ha 

d’imperar la prudència com a principal criteri en la presa de decisions.  

 

Tot i així el què sí està clar és que des de la convocatòria de les eleccions i fins a la seva 

celebració queden totalment prohibits: 

 

- Els actes organitzats i finançats directament o indirectament pels poders 

públics que continguin al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts o que 

utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves 

pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions. 

- Els actes d’inauguració d’obres o serveis públics o dels seus projectes, qualsevol 

que en sigui la seva denominació, sense perjudici que aquestes obres o serveis 

puguin entrar en funcionament durant el període electoral. 

- Les campanyes institucionals que atemptin contra els principis d’objectivitat i 

transparència del procés electoral i d’igualtat entre els actors electorals. 
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FAQS 

 

NORMATIVA SOBRE ASPECTES GENERALS, APLICABLES TANT A ACTES 

COM A CAMPANYES INSTITUCIONALS 

 

• Quin serà el període electoral de les eleccions generals del 28 d’abril del 2019?  

Del 5 de març al 28 d’abril de 2019. Als períodes electorals, els quals s’inicien a la data de 

publicació al BOE del decret de convocatòria i acaben el dia de celebració de les eleccions. 

 

• ¿Quin serà el període electoral de les eleccions municipals i europees del 2019?  

Del 02 d’abril al 26 de maig de 2019. Als períodes electorals, els quals s’inicien a la data de 

publicació al BOE del decret de convocatòria i acaben el dia de celebració de les eleccions. 

 

• Durant el període electoral, pot l’Ajuntament celebrar actes o campanyes que contingui 

al·lusions a les realitzacions o èxits obtinguts?  

No, no ho pot fer.   

 

• És la Junta Electoral qui ha d’autoritzar la celebració d’actes o campanyes 

institucionals durant el període electoral?  

No, no li correspon a la Junta Electoral.  

 

• En cas de sanció, contra qui pot anar dirigida? De quant poden ser les multes?  

Les multes poden imposar-se tant directament contra les autoritats polítiques com contra els 

responsables dels serveis de comunicació. La quantia de les multes pot anar dels 300 a 3.000 

euros. 

 

NORMATIVA SOBRE ACTES INSTITUCIONALS 

 

• Podria ser excusa per celebrar un acte institucional contrari a l’article 50.2 LOREG el 

fet que s’hagi convocat abans de l’inici del període electoral?  

No. Si abans de l’inici del període electoral s’ha convocat un acte que s’ha de celebrar durant 

aquest període prohibit per l’art. 50 LOREG, ha de ser desconvocat. 

 

• Es poden fer inauguracions institucionals de congressos, fires de mostres, festivals, 

festes populars, esportives, lúdiques, etc...?  

Només si se celebren de forma regular i periòdica i sempre que ni en l’organització de 
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l’esdeveniment ni en les intervencions es continguin al·lusions a les realitzacions o als èxits 

obtinguts. En cas de fer aquests actes permesos, no es poden fer al·lusions als èxits 

obtinguts. Hi ha risc elevat de sanció.  

 

• Es poden celebrar visites d’obres de caràcter tècnic o sobre el funcionament de 

serveis?  

Sí, sempre que es facin en un format neutral, sense connotacions electoralistes, sense 

presencia de mitjans de comunicació.  

  

• Es pot celebrar una roda de premsa després d’una reunió d’un òrgan de govern 

municipal, en la qual el o la responsable política municipal compareixent faci al·lusions 

a èxits i realitzacions? 

No 

 

• Als actes organitzats per les formacions polítiques, també se’ls aplica l’art. 50, apartats 

2 i 3 LOREG?  

No. Els partits polítics no són poders públics.  

 

• Per tant, quan l’Alcaldessa o altres responsables municipals intervenen en els actes 

organitzats per les seves respectives formacions polítiques, poden fer balanç de la 

seva obra de govern?   

Sí, sempre que no s’utilitzin, directament o indirectament, mitjans públics en la seva 

organització ni celebració. 

 

• Es poden col·locar banderes estelades, cartells amb el lema “llibertat presos polítics” 

o llaços grocs a la façana de l’Ajuntament? 

No. Si n’hi ha quan comenci el període electoral, s’han de retirar.  

 

• I a la via pública?  

Tampoc, i si n’hi ha quan comenci el període electoral, s’han de retirar també. 

 

NORMATIVA SOBRE CAMPANYES INSTITUCIONALS 

 

• Es poden editar i repartir per qualsevol mitjà  o distribuir o inserir anuncis en mitjans 

de comunicació que facin balanç de mandat o al·ludeixin als èxits  obtinguts?  

No 
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• Es poden realitzar campanyes informatives?  

Sí, sempre que es compleixin les condicions següents: 

 

1. Que siguin imprescindibles per a l’interès públic. 

2. Que siguin inajornables per a l’interès general.  

3. Que siguin purament informatius sobre la conclusió d’una obra pública, la posta 

en marxa o el funcionament d’un servei públic. 

4. Que no tinguin connotacions electoralistes ni al·lusions als èxits obtinguts o 

a les tasques realitzades pels poders públics afectats. 

 

• ¿Els criteris són els mateixos si les campanyes són a través de vídeos o de xarxes 

socials?  

Sí. 

 

• Es pot editar o publicar al web municipal un “Balanç de Govern 2015-2019”? 

No.  

 

• Es poden fer campanyes per incentivar els veïns i veïnes a participar en les 

eleccions?  

No. 

 

• Es pot emetre una nota de premsa sobre la creació d’un nou espai en el municipi?  

Sí, sempre que sigui estrictament informativa. 

 

• Es pot publicar-se al web institucional anuncis i notes de premsa informatives de 

determinades polítiques municipals?  

Sí, perquè la mera publicació no constitueix una campanya institucional sinó només un anunci 

o informació. 

 

 

Per a més dubtes o qüestions, envieu-nos un e-mail a: associacio@comunicaciopublica.cat 

 


