
 

JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

L'article 60. 2 de la LOREG estableix que “Durant la campanya electoral, els partits, les 

federacions, les coalicions i les agrupacions que concórreguen a les eleccions tenen dret a espais 

gratuïts de propaganda en les emissores de televisió i de ràdio de titularitat pública d'acord amb 

el que hi ha establert en els articles següents.” 

 

Vist el que hi ha disposat, d'una banda, en els articles 31 i 32 de la Llei 1/1987 de 31 de 

març, electoral valenciana i, d'una altra, en els articles 62, 63, 64 i 188 de la LOREG, com 

també en l'apartat tercer de la Instrucció 2/2015, de 15 d'abril, de la Junta Electoral Central, 

sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de 

titularitat pública i delegació de competències en les juntes electorals de comunitat autònoma i 

provincials en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015. 

 

 La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, en la reunió del dia 27 d'abril de 2015, 

ha acordat la distribució següent dels temps gratuïts de propaganda electoral en cada mitjà de 

comunicació –ràdio i televisió- de titularitat pública l'àmbit de difusió del qual siga la Comunitat 

Valenciana: 

 

Bloc 1. Eleccions a Les Corts. 

 

30 minuts per a les candidatures: 

 
- PARTIT POPULAR 

- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 

 

15 minuts per a les candidatures: 

 
- COALICIÓ COMPROMÍS. 

- COALICIÓ ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ELS VERDS 

ESQUERRAREPUBLICANA PAÍS VALENCIÀ-ALTERNATIVA SOCIALISTA: 

ACORD CIUTADÀ. 

 

5 minuts per a les candidatures: 

 
- COALICIÓ JUNTS 

- PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE). 

-PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) 

-PODEMOS 

-CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

-FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 

-ESPAÑA 2000 

- UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD). 

-GANEMOS-GUANYEM. 

-LA COALICIÓN NACIONAL. 

-VOX. 

-FORO DEMÓCRATA 

-RECORTES CERO 



 

 

Bloc 2. Eleccions municipals 

 

45 minuts per a les candidatures: 

 
- PARTIT POPULAR 

- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 

 

30 minuts per a les candidatures: 
 

- COALICIÓ COMPROMÍS. 

- ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ELS VERDS-ESQUERRA 

REPUBLICANA PAÍS VALENCIÀ-ALTERNATIVA SOCIALISTA: 

ACORD CIUTADÀ. 

 

Tot això sense perjudici que, com a conseqüència de l'aplicació dels articles 62, 63, 64 i 

188 de la LOREG, i també l'apartat tercer de la Instrucció 2/2015, de 15 d'abril, de la Junta 

Electoral Central, altres candidatures que es presenten a les eleccions tinguen dret a 10 minuts 

per a les eleccions municipals. 

 

Contra la present Resolució podrà interposar-se recurs davant la Junta Electoral Central d'acord 

amb el procediment i el termini establerts en l'article 21 de la LOREG i en la Instrucció de la 

Junta Electoral Central 11/2007, de 27 de setembre. 

 

Palau de les Corts Valencianes 

      València, 27 d’abril de 2015 
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