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Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap d’un mes
de la seva publicació completa 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 com-
plir.

Madrid, 22 de desembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

23661 LLEI ORGÀNICA 9/2000, de 22 de desembre,
sobre mesures urgents per a l’agilitació de l’Ad-
ministració de Justícia, per la qual es modifica
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial. («BOE» 307, de 23-12-2000.)

JUAN CARLOS I

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La modernització de la justícia que demana la societat
espanyola constitueix un objectiu ambiciós que, amb el
concurs de totes les institucions i les persones relacio-
nades amb el seu funcionament, ha de propiciar, en últim
i fonamental terme, la millor salvaguarda dels drets i
les llibertats dels ciutadans. La reforma que això reque-
reix ha de ser objecte d’estudi i de reflexió curosos. No
obstant això, hi ha algunes mesures que, pel seu caràcter
urgent, han de ser empreses amb promptitud i que supo-
sen modificacions parcials de la Llei orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del poder judicial.

L’elevat nombre de vacants de jutges i magistrats
titulars als òrgans judicials exigeix actuacions immedia-
tes que assegurin, en el màxim grau possible, l’atenció
de la demanda dels ciutadans, que reclamen una justícia
més àgil, disminuint els retards, les dilacions, els recursos
i els increments de costos que la situació actual provoca.

Amb aquesta finalitat, aquesta Llei orgànica propicia,
en primer lloc, la unificació del procediment selectiu,
en fase d’oposició, per a l’ingrés en les carreres judicial
i fiscal, amb proves i tribunals únics, de manera que
s’eviti la situació fins ara existent que les mateixes per-
sones superin els dos processos selectius amb la pèrdua
d’efectius que això comporta per a una i altra carrera.
Després de l’oposició, i com que la unitat d’aquesta fase
del procés de selecció no afecta de cap manera la dualitat
i la separació de les carreres judicial i fiscal, que es manté,
els aprovats s’incorporen a l’Escola Judicial o al Centre
d’Estudis Jurídics de l’Administració de Justícia mitjan-
çant l’opció voluntària de cada aspirant en funció de
la puntuació obtinguda i el nombre de places ofertes.

D’altra banda, fins que es produeixi el desitjat ingrés
de nous jutges en un nombre suficient, és aconsellable
ampliar, amb caràcter transitori, l’edat de jubilació for-
çosa dels membres de la carrera judicial fins als 72 anys
i fins als 75 anys la limitació per ser proposat per actuar

com a magistrat suplent que conté l’article 201.1 de
la Llei orgànica del poder judicial; també s’estableix la
denominació de magistrat emèrit per als qui exerceixin
aquestes funcions que procedeixin de la carrera judicial.

Així mateix, la durada del curs teòric i pràctic de selec-
ció i formació a l’Escola Judicial xifrat avui en dos anys
s’adapta, per la necessitat de comptar peremptòriament
amb jutges titulars, de manera que, sense que això com-
porti un perjudici en el procés de formació per establir-se
alhora mesures complementàries, sigui possible cobrir
un nombre important de vacants amb jutges professio-
nals.

Amb el mateix propòsit d’agilitació i per optimitzar
l’acompliment de la tasca jurisdiccional als tribunals
superiors de justícia, es preveu la possible adscripció
dels magistrats d’unes sales a altres, quan així ho acon-
selli la diferent càrrega de treball, mitjançant una pro-
posta de la sala de govern corresponent.

Es pretén incorporar a la Llei orgànica del poder judi-
cial l’adequació dels jutjats de menors, que han de ser
servits per magistrats de la carrera judicial amb els requi-
sits que estableix la Llei orgànica 5/2000, de 12 de
gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors. A la mateixa Llei orgànica 5/2000, de 12 de
gener, s’introdueix el canvi d’atribució de competència
en matèria d’ape�ació contra les resolucions dels jutjats
de menors, en favor de les audiències provincials. Com
a conseqüència de la creació de les seccions de menors
a les fiscalies, es preveu que hi hagi secretaris judicials
que hi prestin els seus serveis.

CAPÍTOL I

Mesures urgents per a l’agilitació
de l’Administració de Justícia

Article primer. Unificació de les oposicions a les carre-
res judicial i fiscal.

Es procedeix a la unificació d’oposicions d’accés a
les carreres judicial i fiscal i en conseqüència es modi-
fiquen els articles 301 (apartats 2 i 3), 304, 305, 306
(apartats 1 i 2) i 314 de la Llei orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del poder judicial, en els termes següents:

Primer. Es fa una nova redacció dels apartats 2 i
3 de l’article 301:

«2. La convocatòria per a l’ingrés a la carrera
judicial, que s’ha de fer conjuntament amb la d’in-
grés a la carrera fiscal, comprèn totes les places
vacants que hi hagi en el moment de la convo-
catòria i un nombre addicional que permeti cobrir
les que previsiblement es puguin produir fins a la
convocatòria següent.

Els candidats aprovats, d’acord amb les places
convocades, han d’optar, segons l’ordre de la pun-
tuació obtinguda, per una carrera o l’altra en el
termini que fixi la Comissió de Selecció.

3. En cada convocatòria s’ha de reservar una
quarta part de les places de la carrera judicial que
es convoquin per a llicenciats en dret amb sis anys
d’exercici professional, els quals tenen accés al curs
teòric i pràctic de selecció a l’Escola Judicial, per
mitjà d’un concurs oposició.»

Segon. Es fa una nova redacció de l’article 304:

«1. El Tribunal que ha d’avaluar les proves d’in-
grés a les carreres judicial i fiscal, per les categories
de jutge i d’advocat fiscal respectivament, està pre-
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sidit per un magistrat del Tribunal Suprem o d’un
tribunal superior de justícia o un fiscal de sala o
fiscal del Tribunal Suprem, i en són vocals dos
magistrats, dos fiscals, un catedràtic d’universitat
de disciplina jurídica, un advocat de l’Estat, un advo-
cat amb més de deu anys d’exercici professional
i un secretari judicial de la categoria primera, que
hi actua com a secretari. Quan no sigui possible
designar un catedràtic d’universitat, es pot nome-
nar, excepcionalment, un professor titular.

2. El nomenament dels membres del Tribunal,
al qual es refereix el número anterior, l’ha de fer
la Comissió de Selecció de la manera següent: el
president, a proposta conjunta del president del
Consell General del Poder Judicial i del fiscal gene-
ral de l’Estat; els dos magistrats, a proposta del
Consell General del Poder Judicial; els dos fiscals,
a proposta del fiscal general de l’Estat; el catedràtic
a proposta del Consell d’Universitats, l’advocat de
l’Estat i el secretari judicial a proposta del Ministeri
de Justícia, i l’advocat a proposta del Consell Gene-
ral de l’Advocacia.

El Consell d’Universitats i el Consell General de
l’Advocacia han d’elaborar ternes, que han de reme-
tre a la Comissió de Selecció per a la seva desig-
nació, llevat que hi hagi causes que justifiquin pro-
posar només una o dues persones.»

Tercer. Es fa una nova redacció de l’article 305:

«1. La Comissió de Selecció, a què es refereix
l’article anterior, està composta per un vocal del
Consell General del Poder Judicial i un fiscal de
sala, que la presideixen anualment amb caràcter
alternatiu, per un magistrat, un fiscal, el director
de l’Escola Judicial, el director del Centre d’Estudis
Jurídics de l’Administració de Justícia i un membre
dels òrgans tècnics del Consell General del Poder
Judicial, així com un funcionari del Ministeri de Jus-
tícia amb nivell mínim de subdirector general, amb-
dós llicenciats en dret, que actuen alternativament
com a secretaris de la Comissió.

2. La composició de la Comissió de Selecció
s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
mitjançant ordre del ministre de Justícia. Els seus
membres han de ser designats per un període de
quatre anys, d’acord amb les regles següents:

a) El vocal del Consell General del Poder Judi-
cial, el magistrat i el membre dels òrgans tècnics
del Consell General del Poder Judicial, pel Ple del
Consell General del Poder Judicial.

b) Els fiscals, pel fiscal general de l’Estat.
c) El funcionari del Ministeri de Justícia, pel

ministre de Justícia.

3. Els acords de la Comissió de Selecció han
de ser adoptats per majoria dels seus membres.
En cas d’empat, decideix el vot del president.

4. La Comissió de Selecció, a més del que dis-
posa l’article anterior, és competent per:

a) Proposar el temari, el contingut dels exer-
cicis i les normes complementàries que han de regir
l’oposició per a l’accés a les carreres judicial i fiscal
i sotmetre’ls a l’aprovació del Ministeri de Justícia
i del Ple del Consell General del Poder Judicial.

b) Dur a terme els tràmits administratius neces-
saris per a la distribució dels aprovats a les res-
pectives escoles segons l’opció que hagin fet, tal
com disposa l’article 301.2.

5. Les resolucions que preveuen aquest article
i l’apartat 2 de l’article anterior exhaureixen la via

administrativa i són susceptibles de recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Suprem.»

Quart. Es fa una nova redacció dels apartats 1 i
2 de l’article 306:

«1. Les normes per les quals s’ha de regir el
concurs oposició, previst a l’apartat 3 de l’article
301, i el posterior curs teoricopràctic per a l’ingrés
a la carrera judicial per la categoria de jutge, han
de ser aprovades pel Consell General del Poder
Judicial, escoltat el Ministeri de Justícia o, si s’es-
cau, les comunitats autònomes amb competències
en la matèria. En el concurs oposició, la valoració
dels mèrits en la fase de concurs se subjecta al
que disposen els apartats 1 a l’11 de l’article 313
d’aquesta Llei.

2. L’oposició per a l’ingrés a les carreres judicial
i fiscal per la categoria de jutge i d’advocat fiscal
i el concurs oposició que preveu l’apartat 3 de l’ar-
ticle 301 s’han de convocar almenys cada dos anys,
i la convocatòria l’ha de fer la Comissió de Selecció
que preveu l’apartat 1 de l’article 305, prèvia pro-
posta del Consell General del Poder Judicial i del
Ministeri de Justícia, atenent el nombre màxim de
places que correspongui oferir d’acord amb el que
disposa l’apartat 2 de l’article 301 i en consideració
a les disponibilitats pressupostàries.»

Cinquè. Es fa una nova redacció de l’article 314:

«El Tribunal de les proves selectives que preveu
l’article 312 d’aquesta Llei el nomena el Consell
General del Poder Judicial, està presidit pel pre-
sident del Tribunal Suprem o el magistrat del Tri-
bunal Suprem o del tribunal superior de justícia
en qui delegui, i en són vocals: dos magistrats, un
fiscal, dos catedràtics d’universitat designats per
raó de la matèria, un advocat amb més de deu
anys d’exercici professional, un advocat de l’Estat,
un secretari judicial de primera categoria i un mem-
bre dels òrgans tècnics del Consell General del
Poder Judicial, llicenciat en dret, que hi actua com
a secretari. Quan no sigui possible designar els cate-
dràtics d’universitat, es poden nomenar, excepcio-
nalment, professors titulars.»

Article segon. Optimització de les tasques jurisdiccio-
nals en els tribunals superiors de justícia.

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 330 de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, amb
el contingut següent:

«4. Quan la sensible i continuada diferència en
el volum de treball de les diferents sales dels tri-
bunals superiors de justícia ho aconselli, els magis-
trats de qualsevol d’aquestes, amb l’acord favorable
de la sala de govern i la proposta prèvia del pre-
sident del Tribunal, poden ser adscrits pel Consell
General del Poder Judicial, totalment o parcialment,
i sense que això signifiqui cap increment retributiu,
a una altra sala del mateix tribunal superior de
justícia.

Per a l’adscripció s’han de valorar l’antiguitat en
l’escalafó i l’especialitat o l’experiència dels magis-
trats afectats i, si és possible, les seves preferèn-
cies.»
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Article tercer. Adaptació transitòria del curs teorico-
pràctic a l’Escola Judicial.

S’introdueix una nova disposició transitòria a la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, amb
el contingut següent:

«Disposició transitòria trenta-cinquena.

El que preveu l’article 307 d’aquesta Llei orgà-
nica del poder judicial, respecte del període de pràc-
tiques tutelades, com a jutge adjunt, del curs teòric
i pràctic de selecció, és de sis mesos per a tots
els aspirants a ingressar a la carrera judicial que
hagin superat o superin les proves d’accés ja con-
vocades, i per als qui superin les de la convocatòria
següent que es realitzin a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta disposició transitòria.»

Article quart. Prolongació transitòria de l’edat per a
l’acompliment de les tasques jurisdiccionals.

Primer. S’introdueixen dues noves disposicions tran-
sitòries a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria trenta-sisena.

Fins al 31 de desembre de 2003, la jubilació
per edat dels jutges i els magistrats que preveu
l’article 386.1 es fixa en els setanta-dos anys. Fins
al 31 de desembre de 2004, la jubilació per edat
dels jutges i magistrats es fixa en els setanta-un
anys.

Disposició transitòria trenta-setena.

Fins al 31 de desembre de 2003 poden ser pro-
posats com a magistrats suplents els qui, amb els
requisits que preveu l’article 201, no hagin assolit
l’edat de setanta i cinc anys.»

Segon. S’afegeix un apartat quatre a l’article 200
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, amb la redacció següent:

«Quatre. Els membres de la carrera judicial jubi-
lats per edat que siguin nomenats per exercir aques-
ta funció tenen la consideració i el tractament de
magistrats emèrits.»

CAPÍTOL II

Adaptació de la Llei orgànica del poder judicial
a les previsions de la Llei orgànica 5/2000, de 12

de gener, reguladora de la responsabilitat penal
dels menors

Article cinquè. Jutjats de menors.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 329 de la Llei orgà-
nica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, en els ter-
mes següents:

«3. Els concursos per a la provisió dels jutjats
de menors s’han de resoldre en favor dels qui, tenint
la categoria de magistrat i acreditant l’especialit-
zació corresponent en matèria de menors a l’Escola
Judicial, tinguin un lloc més alt en l’escalafó. Si
no, s’han de cobrir amb magistrats que hagin pres-
tat almenys tres anys de servei, dins dels cinc ante-
riors en la data de la convocatòria, a la jurisdicció
de menors.

A falta d’aquests, s’han de cobrir per l’ordre d’an-
tiguitat que estableix l’apartat 1. Els que obtinguin
una plaça, així com els que l’obtinguin quan les
vacants s’hagin de cobrir per ascens, han de par-
ticipar abans de prendre possessió de la seva nova
destinació en les activitats d’especialització en
matèria de menors que estableixi el Consell General
del Poder Judicial.»

Article sisè. Atribucions de les audiències provincials.

Es modifica l’article 41, apartats 1 i 3, de la Llei orgà-
nica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la respon-
sabilitat penal dels menors, en els termes següents:

«1. Contra la sentència dictada pel jutge de
menors en el procediment que regula aquesta Llei,
s’hi pot interposar recurs d’ape�ació davant l’au-
diència provincial corresponent, que s’ha d’inter-
posar davant del jutge que l’hagi dictada en el ter-
mini de cinc dies a comptar de la seva notificació,
i s’ha de resoldre amb la celebració prèvia d’una
vista pública, llevat que en interès de la persona
imputada o de la víctima, el jutge acordi que se
celebri a porta tancada. A la vista hi han d’assistir
les parts i, si el Tribunal ho considera oportú, el
representant de l’equip tècnic i el representant de
l’entitat pública de protecció o reforma de menors
que hagin intervingut en el cas concret. El recurrent
pot so�icitar al Tribunal la pràctica de la prova que,
proposada i admesa a la instància, no s’hagi dut
a terme, d’acord amb les regles de la Llei d’en-
judiciament criminal.»

«3. Contra les actuacions que posin fi al pro-
cediment o resolguin l’incident dels articles 14, 28,
29 i 40 d’aquesta Llei, s’hi pot interposar recurs
d’ape�ació davant l’Audiència Provincial pels trà-
mits que regula la Llei d’enjudiciament criminal per
al procediment abreujat.»

Article setè. Funcions dels secretaris a les seccions
de menors de les fiscalies.

Es modifiquen els articles 473 i 476 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, en els termes
següents:

Primer. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de
l’article 473:

«1. Els secretaris judicials exerceixen la fe
pública i assisteixen els jutges, els tribunals i les
seccions de menors de les fiscalies, en l’exercici
de les seves funcions, de conformitat amb el que
estableix aquesta Llei i la resta de legislació vigent.»

Segon. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de
l’article 473:

«2. Els correspon la direcció directa del per-
sonal de la secretaria de què són titulars, sens per-
judici de la superior direcció de jutges i presidents,
i amb respecte a les potestats d’organització atri-
buïdes als fiscals en cap.»

Tercer. S’afegeix un apartat 5 a l’article 476, amb
la redacció següent:

«5. Quan n’hi hagi, les secretaries de les sec-
cions de menors de les fiscalies s’han de cobrir
amb funcionaris de la segona categoria. En cas con-
trari, han de ser assistides pels secretaris dels jutjats
de menors.»
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Disposició addicional primera.

Es modifica l’article 42 de la Llei 50/1981, de 30
de desembre, per la qual es regula l’Estatut orgànic del
ministeri fiscal:

«Article 42.

L’ingrés a la carrera fiscal es fa per oposició lliure
entre els que compleixin les condicions de capacitat
que exigeix aquesta Llei, que s’ha de fer conjun-
tament amb la d’ingrés a la carrera judicial, en els
termes que preveu la Llei orgànica del poder judi-
cial.»

Disposició addicional segona.

Totes les referències a les sales de menors dels tri-
bunals superiors de justícia que conté la Llei orgànica
5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors, s’han d’entendre fetes a les audièn-
cies provincials.

Disposició addicional tercera.

S’introdueixen les modificacions següents a la dis-
posició transitòria única de la Llei orgànica 5/2000, de
12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors:

1. L’apartat 5 passa a tenir la redacció següent:

«5. Les decisions del jutge de menors a què
es refereixen els apartats anteriors s’han d’adoptar
mitjançant una interlocutòria susceptible de recurs
directament en ape�ació, en el termini de cinc dies
hàbils, davant l’Audiència Provincial. Els jutges de
menors han d’adoptar aquestes decisions en el ter-
mini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei. Durant aquest termini la situació del
menor no s’ha de veure afectada.»

2. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 6, entre els
actuals paràgrafs primer i segon, i aquest últim passa
a ser el paràgraf tercer. La redacció del paràgraf que
s’hi afegeix és la següent:

«Els que estiguin subjectes a presó preventiva
a l’entrada en vigor de la Llei han de ser excarcerats
i conduïts a un centre de reforma a disposició del
ministeri fiscal. Si el ministeri fiscal considera pro-
cedent el manteniment de l’internament, ho ha de
so�icitar en el termini de quaranta-vuit hores al jut-
ge de menors, el qual ha de convocar la compa-
reixença que preveu l’article 28.2.»

Disposició addicional quarta.

Se suprimeix l’apartat 5 de la disposició final tercera
de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora
de la responsabilitat penal dels menors.

Disposició addicional cinquena.

1. L’article 163 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del poder judicial, queda redactat de la manera
següent:

«Article 163. En el Tribunal Suprem, i sota la
dependència directa del president, ha de funcionar
el Gabinet Tècnic d’Informació i Documentació. El
Ministeri de Justícia, escoltada la Sala de Govern
del Tribunal Suprem i amb l’informe previ del Con-
sell General del Poder Judicial, ha de determinar-ne
la composició i la plantilla, amb els límits que esta-

bleix la Llei de demarcació i de planta judicial sobre
la integració de magistrats en aquest Gabinet.»

2. L’apartat 4 de l’article 23 de la Llei 38/1988,
de 28 de desembre, de demarcació i de planta judicial,
passa a tenir la redacció següent:

«4. En el Gabinet Tècnic d’Informació i Docu-
mentació hi presten servei lletrats al servei del Tri-
bunal Suprem, d’acord amb el que disposa l’article
163 de la Llei orgànica del poder judicial. Aquests
lletrats exerceixen funcions de documentació i
assistència tècnica als magistrats del Tribunal i
estan adscrits a les diferents sales per acord de
la Sala de Govern.»

Disposició addicional sisena.

L’apartat 3 de l’article 350 de la Llei orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del poder judicial, queda redactat de la
manera següent:

«3. Els magistrats del Tribunal Suprem només
poden exercir fora d’aquest les funcions de pre-
sident de tribunals d’oposicions a ingrés en la carre-
ra judicial, de membres de la Junta Electoral Cen-
tral, de president de la Mutualitat General Judicial
i de membre de l’òrgan o l’ens del Ministeri de
Justícia destinat a la informatització i renovació tec-
nològica de l’Administració de Justícia.»

Disposició transitòria única.

Se suspèn l’aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de
12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors, pel que fa als infractors d’edats compreses entre
els 18 i els 21 anys, pel termini de dos anys des de
la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les altres lleis i disposicions
que s’oposin al que estableix aquesta Llei orgànica.

Disposició final primera.

L’article 6, les disposicions addicionals primera i quar-
ta i l’apartat 2 de la disposició addicional cinquena d’a-
questa Llei orgànica tenen naturalesa de llei ordinària.

Disposició final segona.

En el termini de tres mesos, des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, s’ha de procedir a l’adaptació del Regla-
ment de la carrera judicial i del Reglament del Centre
d’Estudis Jurídics de l’Administració de Justícia, per har-
monitzar-ne el contingut amb el que disposa aquesta
Llei.

Disposició final tercera.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 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 com-
plir.

Madrid, 22 de desembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


