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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
17987

Llei orgànica 4/2018, de 28 de desembre, de reforma de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
La Llei orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de mesures d’eficiència pressupostària a
l’Administració de justícia, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial, va fer una nova redacció, entre d’altres, dels articles 371.3 i 373.4 de la Llei
orgànica del poder judicial, relatius al període de vacances anuals i als permisos per
assumptes particulars, en consonància amb un moment particularment delicat de la
situació econòmica nacional en què, com assenyalava el mateix preàmbul, era
imprescindible la consecució de determinats objectius d’eficiència i contenció de la
despesa pública.
La reforma anava en consonància amb les escomeses en altres àmbits de les
administracions públiques, que es van materialitzar en el Reial decret llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
En la mesura en què s’han anat superant les circumstàncies extraordinàries per les
quals es van adoptar les limitacions abans assenyalades, és possible restablir les
condicions que regien abans de la crisi econòmica tant pel que fa a jutges i magistrats
com, per extensió, als integrants del Ministeri Fiscal, lletrats de l’Administració de justícia i
el personal al servei de l’Administració de justícia, sempre que no hagin estat recuperats
amb anterioritat.
D’aquesta manera, es disposa en relació amb les vacances anuals de l’article 371.1 la
recuperació dels dies addicionals per raó d’antiguitat, així com la recuperació dels divuit
dies de permís per assumptes propis de l’article 373.4, amb la derogació conseqüent de
l’apartat 8 de l’article 373.
Quant a la resta del personal al servei de l’Administració de justícia, és procedent
restituir la situació prèvia a l’adopció de les mesures derivades de la crisi econòmica. Per
fer-ho es recupera la redacció de l’article 503.1, feta per l’article únic, apartat cent
vint-i-quatre, de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Així mateix, es considera necessari equiparar la regulació del permís de paternitat,
singularment pel que fa a la seva durada, i assumir el mateix període de gaudi de quatre
setmanes que ha establert amb caràcter general l’Estatut bàsic de l’empleat públic i, d’altra
banda, adaptar les previsions de la Llei orgànica del poder judicial al que disposa la
disposició addicional segona de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i a l’adolescència, segons el qual les referències a l’acolliment
preadoptiu s’han d’entendre fetes a la guarda per a la convivència preadoptiva.
Finalment, seria aconsellable que les millores que, d’ara endavant, es produeixin en
aquesta matèria en l’àmbit de les administracions públiques i que, en definitiva, afecten la
conciliació de la vida familiar i laboral, es traslladin de manera immediata a l’àmbit de
l’Administració de justícia, en especial pel que fa a jutges, magistrats i fiscals, a través del
seu reflex immediat a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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Per la seva banda, aquesta Llei orgànica també acull les reformes que es consideren
adequades a fi que l’òrgan plenari del Consell General del Poder Judicial encarni més
fidelment les funcions que l’article 122 de la Constitució encomana al Consell General.
Així mateix, s’incorporen a l’Estatut dels integrants de la carrera judicial les reformes
que estan imposades per compromisos internacionals, en matèria de transparència i lluita
contra la corrupció, i especialment les referents al règim dels càrrecs de nomenament
discrecional.
Un últim bloc introdueix millores en la gestió de l’Administració de justícia, i millora la
planificació i l’ordenació en matèria de recursos humans a fi de respondre més eficaçment
a les necessitats de la mateixa Administració de justícia.
Article únic. Es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, en els
termes següents:
U.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 98, que queda redactat de la manera següent:
«2. El Consell General del Poder Judicial pot acordar, amb l’informe favorable
del Ministeri de Justícia, una vegada oïda la Sala de Govern i, si s’escau, la
comunitat autònoma amb competències en matèria de justícia, que un o diversos
jutjats de la mateixa província i del mateix ordre jurisdiccional, estiguin en el mateix
partit judicial o no i prèvia delimitació de l’àmbit de competència territorial en aquest
últim cas, assumeixin el coneixement de determinades matèries o classes
d’assumptes i, si s’escau, de les execucions que dimanin d’aquests, sense perjudici
de les tasques de suport que puguin prestar els serveis comuns constituïts o que es
constitueixin. En aquests casos, l’òrgan o òrgans especialitzats han d’assumir la
competència per conèixer de tots els assumptes que siguin objecte d’aquesta
especialització, encara que el seu coneixement inicial estigui atribuït a òrgans
radicats en un partit judicial diferent. No es pot adoptar aquest acord per atribuir als
òrgans així especialitzats assumptes que per disposició legal estiguin atribuïts a uns
altres de diferent classe. Tampoc no poden ser objecte d’especialització per aquesta
via els jutjats d’instrucció, sense perjudici de qualssevol altres mesures d’exempció
de repartiment o de reforç que calgui adoptar per necessitats del servei.»

Dos.

S’afegeix un numeral 5è a l’apartat 2 de l’article 152, amb la redacció següent:

«5è Resoldre les qüestions que pugui suscitar el funcionament de les seccions
que preveu l’article 437.2, sense perjudici de la facultat d’uniformització que per via
reglamentària pugui exercir el Consell General del Poder Judicial, així com del
control de legalitat que correspongui efectuar a l’òrgan esmentat.»
Tres.
següent:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 216 bis, que queda redactat de la manera

«3. També es pot acordar l’adscripció en qualitat de jutges de suport, per
aquest ordre, dels jutges en expectativa de destinació de conformitat amb l’article
308.2, dels jutges que estiguin fent pràctiques de conformitat amb l’article 307.2,
dels jutges d’adscripció territorial a què es refereix l’article 347 bis i excepcionalment
de jutges substituts i magistrats suplents.»
Quatre.

Es modifica l’article 230, que queda redactat de la manera següent:

«Article 230.
1. Els jutjats i tribunals i les fiscalies estan obligats a utilitzar qualssevol mitjans
tècnics, electrònics, informàtics i telemàtics posats a la seva disposició per exercir la
seva activitat i les seves funcions, amb les limitacions que a la utilització d’aquests
mitjans estableixen el capítol I bis d’aquest títol i la normativa orgànica de protecció
de dades personals.
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Les instruccions generals o singulars d’ús de les noves tecnologies que el
Consell General del Poder Judicial o la Fiscalia General de l’Estat dirigeixin als
jutges i magistrats o als fiscals, respectivament, per determinar la seva utilització
són de compliment obligat.
2. Els documents emesos pels mitjans anteriors, sigui quin sigui el seu suport,
gaudeixen de la validesa i l’eficàcia d’un document original sempre que es garanteixi
la seva autenticitat i integritat i el compliment dels requisits exigits per les lleis
processals.
3. Les actuacions orals i vistes gravades i documentades en suport digital no
es poden transcriure, excepte en els casos que prevegi la llei expressament.
4. Els processos que es tramitin amb suport informàtic han de garantir la
identificació i l’exercici de la funció jurisdiccional per part de l’òrgan que l’exerceix,
així com la confidencialitat, privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal
que continguin en els termes que estableixi la llei.
5. Les persones que demanin la tutela judicial dels seus drets i interessos es
poden relacionar obligatòriament amb l’Administració de justícia, quan així ho
estableixin les normes processals, a través dels mitjans tècnics a què es refereix
l’apartat 1 quan siguin compatibles amb els que disposin els jutjats i tribunals i es
respectin les garanties i els requisits previstos en el procediment que es tracti.
6. Els sistemes informàtics que s’utilitzin a l’Administració de justícia han de
ser compatibles entre si per facilitar la seva comunicació i integració, en els termes
que determini el Comitè Tècnic Estatal de l’Administració de Justícia Electrònica.
La definició i validació funcional dels programes i aplicacions les ha d’efectuar el
Comitè Tècnic Estatal de l’Administració de Justícia Electrònica.»
Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 236, que queda redactat de la manera següent:
«1. La publicitat dels edictes s’ha de fer a través del Tauler Edictal Judicial
Únic, de la manera com es disposi reglamentàriament.»
Sis.

Se suprimeix l’article 246.

Set.

Es modifica l’article 265, que queda redactat de la manera següent:

«Article 265.
En cada jutjat o tribunal s’ha de portar, sota la custòdia del lletrat de
l’Administració de justícia respectiu, un llibre de sentències, en el qual s’han
d’incloure signades totes les definitives, interlocutòries que tinguin el mateix caràcter,
com també els vots particulars que s’hagin formulat, que han de ser ordenats
correlativament segons la data. Quan la tramitació dels procediments es faci a
través d’un sistema de gestió processal electrònic, aquest ha de generar
automàticament, sense necessitat de la intervenció del lletrat de l’Administració de
justícia, un fitxer en el qual s’incloguin les sentències i interlocutòries numerades per
l’ordre en què s’hagin signat.»
Vuit.

Es modifica l’article 271, que queda redactat de la manera següent:

«Article 271.
Les notificacions es poden practicar per mitjans electrònics quan els subjectes
intervinents en un procés estiguin obligats a l’ús dels sistemes telemàtics o
electrònics existents a l’Administració de justícia de conformitat amb el que
estableixen les lleis processals i en la forma que aquestes determinin.
Quan els subjectes intervinents en un procés no estiguin obligats a l’ús de mitjans
electrònics, o quan la seva utilització no sigui possible, les notificacions es poden
practicar per qualsevol altre mitjà que permeti la constància de la seva pràctica i de
les circumstàncies essencials d’aquesta segons determinin les lleis processals.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 314

Dissabte 29 de desembre de 2018

Secc. I. Pàg. 4

Nou. Es modifica l’article 304, que queda redactat de la manera següent:
«Article 304.
1. El tribunal que avalua les proves d’ingrés en les carreres judicial i fiscal, per
les categories de jutge i d’advocat fiscal respectivament, està presidit per un
magistrat del Tribunal Suprem o d’un tribunal superior de justícia o un fiscal de sala
o fiscal del Tribunal Suprem o d’una fiscalia de tribunal superior de justícia, i són
vocals dos magistrats, dos fiscals, un catedràtic d’universitat de disciplina jurídica en
la qual consisteixin les proves d’accés, un advocat de l’Estat, un advocat amb més
de 10 anys d’exercici professional i un lletrat de l’Administració de justícia de la
categoria primera o segona, que actua com a secretari.
2. Els membres del tribunal a què es refereix l’apartat anterior es designen de
la manera següent: el president, de manera conjunta pel president del Consell
General del Poder Judicial i el fiscal general de l’Estat; els dos magistrats, pel
Consell General del Poder Judicial; els dos fiscals, pel fiscal general de l’Estat; el
catedràtic, a proposta del Consell d’Universitats; l’advocat de l’Estat i el lletrat de
l’Administració de justícia, pel Ministeri de Justícia, i l’advocat, a proposta del Consell
General de l’Advocacia. El Consell d’Universitats i el Consell General de l’Advocacia
han d’elaborar ternes, que han de remetre a la Comissió de Selecció perquè aquesta
designi els integrants del tribunal respectius, llevat que hi hagi causes que justifiquin
proposar només una o dues persones.»
Deu. Es modifica l’article 326, que queda redactat de la manera següent:
«Article 326.
1. L’ascens i la promoció professional dels jutges i magistrats dins de la carrera
judicial està basat en els principis de mèrit i capacitat, així com en la idoneïtat i
l’especialització per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals corresponents a les
diferents destinacions.
2. La provisió de destinacions de la carrera judicial es fa per concurs, de la
manera que determina aquesta Llei, llevat dels de presidents de les audiències,
tribunals superiors de justícia i Audiència Nacional, i presidents de sala i magistrats
del Tribunal Suprem. La provisió de presidents de les audiències, tribunals superiors
de justícia i Audiència Nacional i presidents de sala i magistrats del Tribunal Suprem
es basa en una convocatòria oberta que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de
l’Estat», les bases de la qual, aprovades pel Ple, han d’establir de manera clara i
separada cadascun dels mèrits que s’hagin de tenir en consideració, diferenciant les
aptituds d’excel·lència jurisdiccional de les governatives, i els mèrits comuns dels
específics per a una determinada plaça. La convocatòria ha d’assenyalar
detalladament la ponderació de cadascun dels mèrits en la valoració global del
candidat. La compareixença dels aspirants per a l’explicació i la defensa de la seva
proposta s’ha d’efectuar en termes que garanteixin la igualtat i ha de tenir lloc en
audiència pública, llevat que per motius extraordinaris degudament consignats i
documentats en l’acta de la sessió hagi de quedar restringida a la resta dels
candidats a la mateixa plaça. Qualsevol proposta que s’hagi d’elevar al Ple s’ha de
motivar i la ponderació de cadascun dels mèrits de la convocatòria s’ha de consignar
individualment. En tot cas, s’ha de formular una avaluació de conjunt dels mèrits,
capacitat i idoneïtat del candidat. Així mateix, la proposta ha de contenir una
valoració de la seva adequació al que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
3. El Consell General del Poder Judicial, mitjançant un acord motivat, pot no
treure temporalment a concurs determinades vacants, sempre que estiguin
adequadament ateses mitjançant magistrats suplents o jutges substituts, quan les
necessitats de l’Administració de justícia aconsellin donar preferència a altres de
dificultat o càrrega de treball més grans.
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4. Els presidents de les audiències, tribunals superiors de justícia i Audiència
Nacional i presidents de sala i magistrats del Tribunal Suprem estan subjectes al
deure d’efectuar una declaració de béns i drets i al control i la gestió d’actius
financers dels quals siguin titulars en els termes que preveuen els articles 17 i 18 de
la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració
General de l’Estat, en les mateixes condicions que les establertes per al president,
els vocals i el secretari general del Consell General del Poder Judicial.»
Onze.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 333, que queda redactat de la manera

«1. Les places de president de sala de l’Audiència Nacional, així com les de
president de sala dels tribunals superiors de justícia, es proveeixen, per un període
de cinc anys renovable per un únic mandat d’uns altres cinc anys, a proposta del
Consell General del Poder Judicial, entre magistrats que hagin prestat 10 anys de
serveis en aquesta categoria i 8 en l’ordre jurisdiccional de què es tracti. Això no
obstant, la presidència de la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional es proveeix
entre magistrats amb més de 15 anys d’antiguitat en la carrera que hagin prestat
serveis almenys durant 10 anys en l’ordre jurisdiccional penal, i entre aquests es
prefereix a qui tingui la condició d’especialista. Les de president de secció de
l’Audiència Nacional, tribunals superiors de justícia i audiències provincials es
cobreixen per concurs, que es resol de conformitat amb les regles que estableix
l’article 330.»

Dotze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 335, que queda redactat de la manera
següent:
«2. La presidència de l’Audiència Nacional l’ha de proveir el Consell General
del Poder Judicial, per un període de cinc anys renovable per un únic mandat d’uns
altres cinc anys, entre magistrats amb quinze anys de serveis prestats en la
categoria, que reuneixin les condicions idònies per al càrrec, en els termes que
preveu aquesta Llei per als presidents dels tribunals superiors de justícia.»
Tretze.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 336, que queda redactat de la manera

«1. Els presidents dels tribunals superiors de justícia es nomenen per un
període de cinc anys renovable per un únic mandat d’uns altres cinc anys, a
proposta del Consell General del Poder Judicial entre magistrats que hagin prestat
deu anys de serveis en la categoria, ho hagin sol·licitat i faci, almenys, quinze anys
que pertanyen a la carrera judicial.»
Catorze. Es modifica l’article 337, que queda redactat de la manera següent:
«Article 337.
Els presidents de les audiències provincials són nomenats per un període de
cinc anys renovable per un únic mandat d’uns altres cinc anys, a proposta del
Consell General del Poder Judicial, entre els magistrats que ho sol·licitin, d’entre els
que tenen deu anys de serveis en la carrera.»
Quinze.

Es modifica l’article 338, que queda redactat de la manera següent:

«Article 338.
Els presidents de l’Audiència Nacional, dels tribunals superiors de justícia, de les
audiències, de sala de l’Audiència Nacional i de sala dels tribunals superiors de
justícia cessen per alguna de les causes següents:
1r Per expiració del seu mandat, llevat que siguin confirmats per un únic
mandat d’uns altres cinc anys.
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2n Per dimissió, acceptada pel Consell General.
3r Per resolució acordada a l’expedient disciplinari.»
Setze.

Es modifica l’article 347 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 347 bis.
1. En cada tribunal superior de justícia, i per a l’àmbit territorial de la província,
s’han de crear les places de jutges d’adscripció territorial que determini la Llei de
demarcació i planta judicial. Aquestes places de jutges d’adscripció territorial no
poden ser objecte de substitució.
2. Els jutges d’adscripció territorial exerceixen les seves funcions jurisdiccionals
a les places que estiguin vacants o a les places el titular de les quals estigui absent
per qualsevol circumstància. Excepcionalment, poden ser cridats a exercir funcions
de reforç, en els termes que estableix l’apartat 5. La designació per a aquestes
funcions correspon al president del tribunal superior de justícia del qual depenguin,
que posteriorment ha de retre compte a la sala de govern respectiva. La sala de
govern del tribunal superior de justícia ha d’informar el Consell General del Poder
Judicial i el Ministeri de Justícia de la situació i les destinacions dels jutges
d’adscripció territorial del seu territori respectiu.
3. A les comunitats autònomes pluriprovincials i quan les raons del servei ho
requereixin, el president del tribunal superior de justícia pot realitzar crides per a
òrgans judicials d’una altra província pertanyent a l’àmbit territorial del tribunal
esmentat.
4. Quan el jutge d’adscripció territorial exerceixi funcions de substitució, ho ha
de fer amb plenitud de jurisdicció en l’òrgan corresponent. També li correspon
assistir a les juntes de jutges i la resta d’actes de representació de l’òrgan judicial en
què substitueixi, en absència del seu titular.
5. Excepcionalment, els jutges d’adscripció territorial poden exercir funcions de
reforç, quan concorrin les circumstàncies següents:
a) quan totes les places de l’àmbit territorial del tribunal superior de justícia
estiguin cobertes i, per tant, el jutge d’adscripció territorial no pugui exercir funcions
de substitució, i el reforç cessa automàticament quan concorri qualsevol de les
situacions de l’apartat 2 i el jutge d’adscripció territorial hagi de ser cridat a substituir
l’òrgan judicial esmentat;
b) prèvia aprovació pel Ministeri de Justícia, que s’hi pot oposar per raons de
disponibilitat pressupostària.
En aquest cas, correspon a la sala de govern fixar els objectius del reforç
esmentat i el repartiment adequat d’assumptes, prèvia audiència del jutge
d’adscripció i del titular o els titulars de l’òrgan judicial reforçat, sense que la dotació
del reforç pugui comportar a més l’assignació de mitjans materials o personals
diferents d’aquells dels quals disposi el jutjat al qual s’adscrigui.
Quan estigui exercint funcions de substitució pot ser cridat a reforçar
simultàniament un altre òrgan judicial, de conformitat amb el procediment ordinari
que estableixen els articles 216 bis a 216 bis.4, i el reforç cessa automàticament
quan finalitzi la seva substitució.
6. Els desplaçaments del jutge d’adscripció territorial donen lloc a les
indemnitzacions que per raó del servei es determinin per reglament.
7. A les comunitats autònomes en què hi hagi més d’una llengua oficial o
tinguin dret civil propi s’apliquen, per a la provisió d’aquestes places, les previsions
que estableix a aquest efecte la present Llei.»
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S’afegeix un apartat 3 a l’article 350, amb la redacció següent:

«3. Als jutges i magistrats en comissió de servei se’ls computa el temps que
romanguin en aquesta situació als efectes d’ascensos, antiguitat i drets passius.
Tenen dret a la reserva de la plaça que ocupaven quan van passar a aquella situació
o la que puguin obtenir durant la seva permanència en aquesta, i a aquests efectes
el temps de permanència en comissió té la consideració de serveis prestats en la
destinació reservada.»
Divuit.

Es modifica l’article 351, que queda redactat de la manera següent:

«Article 351.
Els jutges i magistrats són declarats en la situació de serveis especials:
a) Quan siguin nomenats president del Tribunal Suprem, fiscal general de
l’Estat, vocal del Consell General del Poder Judicial, magistrat del Tribunal
Constitucional, Defensor del Poble o els seus adjunts, conseller del Tribunal de
Comptes, conseller d’Estat, president o vocal del Tribunal de Defensa de la
Competència, director de l’Agència de Protecció de Dades o membre d’alts tribunals
internacionals de justícia, o titulars o membres dels òrgans equivalents de les
comunitats autònomes.
b) Quan els autoritzi el Consell General del Poder Judicial per dur a terme una
missió internacional per un període determinat, superior a sis mesos, en organismes
internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de
cooperació internacional, prèvia declaració d’interès pel Ministeri d’Afers Exteriors.
c) Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d’organitzacions
internacionals o de caràcter supranacional.
d) Quan siguin nomenats o adscrits com a lletrats al servei del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Constitucional, del Consell General del
Poder Judicial o del Tribunal Suprem, o magistrats del Gabinet Tècnic del Tribunal
Suprem, o al servei del Defensor del Poble o l’òrgan equivalent de les comunitats
autònomes.
e) Quan prestin servei, en virtut de nomenament per reial decret, o per decret
a les comunitats autònomes, en càrrecs que no tinguin un rang superior a director
general.
f) Quan siguin nomenats per a càrrec polític o de confiança en virtut de reial
decret, decret autonòmic o acord de ple d’entitat local, o elegits per a càrrecs públics
representatius en el Parlament Europeu, el Congrés dels Diputats, el Senat, les
assemblees legislatives de les comunitats autònomes, les juntes generals dels
territoris històrics o les corporacions locals.
En aquest cas, així com en el supòsit que preveu la lletra f) de l’article 356, els
jutges i magistrats, i els funcionaris d’altres cossos, que reingressin a la carrera
corresponent s’han d’abstenir, i si s’escau poden ser recusats, d’intervenir en
qualssevol assumptes en què siguin part partits o agrupacions polítiques, o aquells
dels seus integrants que tinguin o hagin tingut un càrrec públic.»
Dinou.
següents:

Es modifica l’apartat 2 i s’afegeix un apartat 3 a l’article 354, en els termes

«2. Als jutges i magistrats en situació de serveis especials se’ls computa el
temps que romanguin en aquesta situació als efectes d’ascensos, antiguitat i drets
passius. Tenen dret a la reserva de la plaça que ocupaven quan van passar a
aquella situació o la que puguin obtenir durant la seva permanència en aquesta i
se’ls han de tenir en compte els serveis prestats en aquests, als efectes de promoció
i de provisió de places, com si s’haguessin prestat efectivament en l’ordre
jurisdiccional de la plaça que ocupaven quan van passar a aquesta situació o la que
puguin obtenir durant la seva permanència en aquesta.
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3. Als jutges i magistrats en situació de serveis especials pel desplegament en
règim d’adscripció temporal del lloc de lletrat del Tribunal Constitucional, del Tribunal
Europeu de Drets Humans o del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, se’ls ha de
tenir en compte els serveis prestats en aquests, als efectes de promoció i de provisió
de places, com si s’haguessin prestat efectivament en l’ordre jurisdiccional de la
plaça que ocupaven quan van passar a aquesta situació o la que puguin obtenir
durant la seva permanència en aquesta.»
Vint. Es modifica l’apartat 1 de l’article 371, que queda redactat de la manera
següent:
«1. Els jutges i magistrats tenen dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes
vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils, o dels dies que corresponguin
proporcionalment si el temps de servei durant l’any va ser inferior. Als efectes que
preveu aquest article no es consideren dies hàbils els dissabtes. Així mateix, tenen
dret a un dia hàbil addicional quan compleixin quinze anys de servei, i s’afegeix un
dia hàbil més quan es compleixin els vint, vint-i-cinc i trenta anys de servei,
respectivament, fins a un total de vint-i-sis dies hàbils per any natural.»
Vint-i-u. Se suprimeix l’apartat 8 i es modifiquen els apartats 2, 4, 6 i 7 de l’article 373,
que queden redactats de la manera següent:
«2. També tenen dret a una llicència en cas de part, guarda amb finalitats
d’adopció, acolliment o adopció, la durada i les condicions de la qual s’han de
regular per la legislació general en aquesta matèria. El Consell General del Poder
Judicial, mitjançant un reglament, ha d’adaptar la normativa esmentada a les
particularitats de la carrera judicial. En els supòsits d’adopció internacional, quan
sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, el
permís que preveu aquest article es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la
resolució per la qual es constitueixi l’adopció.»
«4. També poden gaudir de permisos de tres dies, sense que puguin excedir
els sis permisos en l’any natural, ni un al mes. Els tres dies es poden gaudir,
separadament o acumuladament, sempre dins del mateix mes.
Per a la seva concessió, el peticionari ha de justificar la necessitat als superiors
respectius, dels qui ha d’obtenir l’autorització, que poden denegar quan coincideixin
amb assenyalaments, vistes o deliberacions llevat que es justifiqui que la petició
obeeix a una causa imprevista o d’urgència.»
«6. Pel naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció, els
jutges i magistrats tenen dret a un permís de paternitat de quatre setmanes de
durada, a gaudir pel pare o l’altre progenitor a partir de la data del naixement, de la
decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la
resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
Aquest permís és independent del gaudi compartit de la llicència en cas de part,
guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció que preveu l’apartat 2.»
«7. Els jutges i magistrats disposen, almenys, de tots els drets establerts per
als membres de l’Administració General de l’Estat i que suposin una millora en
matèria de conciliació, permisos, llicències i qualsevol altre dret reconegut en l’àmbit
esmentat. El Consell General del Poder Judicial té l’obligació d’adaptar de manera
immediata, mitjançant un acord del Ple, qualsevol modificació que compleixi aquests
requisits, i es produeixi en el règim esmentat. Tot això, sense perjudici i
independentment de les particularitats pròpies de l’estatut professional de jutges i
magistrats, així com de la promoció de millores pròpies per les vies corresponents.»
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Es modifica l’apartat 3 de l’article 403, que queda redactat de la manera

«3. Les retribucions fixes, que es descomponen en bàsiques i complementàries,
remuneren la categoria i l’antiguitat en la carrera judicial de cadascun dels seus
membres, així com les característiques objectives de les places que ocupin.
Són retribucions bàsiques el sou i l’antiguitat. Són retribucions complementàries
el complement de destinació, el complement específic i el complement de carrera
professional.»
Vint-i-tres.
següent:
«6.

Es modifica l’apartat 6 de l’article 425, que queda redactat de la manera
La durada del procediment sancionador no ha d’excedir l’any.»

Vint-i-quatre. Es modifica l’apartat 4 de l’article 435, que queda redactat de la manera
següent:
«4. Els llocs de treball de l’oficina judicial només poden ser coberts per
personal dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia, i
s’ordenen d’acord amb el que estableixen les relacions de llocs de treball.
Els funcionaris que presten els seus serveis a les oficines judicials, a excepció
dels lletrats de l’Administració de justícia, sense perjudici de la seva dependència
funcional, depenen orgànicament del Ministeri de Justícia o de les comunitats
autònomes amb competències assumides en els seus àmbits respectius.»
Vint-i-cinc.
següent:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 437, que queda redactat de la manera

«2. Hi ha tantes unitats processals de suport directe com jutjats o, si s’escau,
sales o seccions de tribunals estiguin creats i en funcionament, i integren juntament
amb els seus titulars l’òrgan judicial respectiu.
No obstant això, quan les circumstàncies de volum de treball ho justifiquin, el
Ministeri de Justícia, amb l’informe previ del Consell General del Poder Judicial i de
les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia, pot acordar
que una unitat processal de suport directe presti servei a diversos òrgans
unipersonals del mateix ordre jurisdiccional, i, dins d’aquest, per especialitats, de
manera que els jutges del mateix ordre o especialitat conformen una secció,
presidida pel més antic, que té les mateixes competències que els presidents de
secció d’òrgans col·legiats.»
Vint-i-sis.
Vint-i-set.
text següent:

Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 439.
S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 3 de l’article 447, que queda amb el

«e) El complement de carrera professional, destinat a retribuir la progressió
assolida per la persona funcionària dins del sistema de carrera horitzontal.»
Vint-i-vuit.
següent:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 461, que queda redactat de la manera

«2. L’estadística judicial constitueix un instrument bàsic al servei de les
administracions públiques i del Consell General del Poder Judicial per a la
planificació, el desenvolupament i l’execució de les polítiques públiques relatives a
l’Administració de justícia i, en particular, per a les finalitats següents:
a)
b)

L’exercici de la política legislativa de l’Estat en matèria de justícia.
La modernització de l’organització judicial.
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c) La planificació i gestió dels recursos humans i mitjans materials al servei de
l’Administració de justícia.
d) L’exercici de la funció d’inspecció sobre els jutjats i tribunals.
L’estadística judicial assegura, en el marc d’un pla de transparència, la
disponibilitat permanent i en condicions d’igualtat per les Corts Generals, el Govern,
les comunitats autònomes, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General
de l’Estat d’informació actualitzada, rigorosa i degudament contrastada sobre
l’activitat i la càrrega de treball de tots els òrgans, serveis i oficines judicials
d’Espanya, així com sobre les característiques estadístiques dels assumptes
sotmesos al seu coneixement. Els ciutadans tenen ple accés a l’estadística judicial,
mitjançant la utilització de mitjans electrònics, en la forma que s’estableixi
reglamentàriament.»
Vint-i-nou.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 464, que queda redactat de la manera

«1. Hi ha un secretari de govern en el Tribunal Suprem, a l’Audiència Nacional
i a cada tribunal superior de justícia, així com a les ciutats de Ceuta i Melilla, elegit
entre membres integrants del cos de lletrats de l’Administració de justícia que, com
a mínim, hagin prestat servei durant 10 anys en llocs de segona categoria, que
exerceix a més les funcions de secretari de la sala de govern del tribunal respectiu»
Trenta.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 466, que queda redactat de la manera

«1. A cada província hi ha un secretari coordinador, nomenat pel Ministeri de
Justícia pel procediment de lliure designació, a proposta del secretari de govern,
d’acord amb les comunitats autònomes amb competències assumides, elegit entre
membres integrants del cos de lletrats de l’Administració de justícia que portin
almenys deu anys al cos, i com a mínim hagin estat cinc anys en llocs de segona
categoria.
Abans del nomenament s’ha d’oir el Consell del Secretariat sobre el candidat
que ha de nomenar el Ministeri de Justícia.
A més, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hi ha un secretari
coordinador a les illes de Menorca i Eivissa, i a la Comunitat Autònoma de Canàries,
un altre a les illes de Lanzarote i de La Palma.
A les comunitats autònomes uniprovincials, les funcions del secretari coordinador
les assumeix el secretari de govern, excepte en les que, per raó del servei, sigui
aconsellable la seva existència.
No es pot ocupar més de deu anys el mateix lloc de secretari coordinador.»
Trenta-u.

Es modifica l’article 481, que queda redactat de la manera següent:

«Article 481.
1. Al Ministeri de Justícia hi ha un registre central de personal funcionari al
servei de l’Administració de justícia, en què s’inscriu tot el personal funcionari dels
cossos al servei de l’Administració de justícia i en el qual s’anoten preceptivament
tots els actes que afectin la vida administrativa d’aquests.
Aquest registre central ha d’incloure la informació relativa als llocs de treball
corresponents a l’Administració de justícia, la seva situació, ocupació i evolució.
2. Les comunitats autònomes poden establir en els seus àmbits territorials
registres respecte del personal al servei de l’Administració de justícia que hi presti
serveis.
3. El Ministeri de Justícia aprova les normes que determinen la informació que
ha de constar en el registre central de personal i les cauteles que s’hagin d’establir per
garantir la confidencialitat de les dades en els termes que estableix la legislació vigent.
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Per a l’actualització de les dades als registres, el Ministeri de Justícia amb la
col·laboració de les comunitats autònomes amb competències assumides, estableix
els procediments i instruments de cooperació necessaris que garanteixin, d’una
banda, l’anotació immediata de les dades de tot el personal, amb independència del
lloc de prestació de serveis, i de l’altra, l’anotació de les creacions, les modificacions
o els estats d’ocupació actual i històrica dels llocs de treball assignats a
l’Administració de justícia.
4. Tot el personal té lliure accés al seu expedient individual, en el qual, en cap
cas, no hi ha de constar cap dada relativa a la seva raça, religió o opinió ni qualsevol
altra circumstància personal o social que no sigui rellevant per a la seva feina.
5. Els funcionaris de carrera de l’Administració de justícia han de constar a
l’escalafó per ordre d’ingrés en el cos amb menció, almenys, de les dades següents:
a) Document nacional d’identitat.
b) Nom i cognoms.
c) Temps de serveis en el cos.»
Trenta-dos.
següent:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 482, que queda redactat de la manera

«3. El Ministeri de Justícia ha d’elaborar l’oferta d’ocupació pública i ha
d’integrar les necessitats de recursos determinades per les comunitats autònomes
amb les existents a la resta del territori de l’Estat que no hagi estat objecte de
traspàs i l’ha de presentar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el qual l’ha d’elevar
al Govern perquè l’aprovi.»
Trenta-tres.
següent:

Es modifica l’apartat 5 de l’article 483, que queda redactat de la manera

«5. En les convocatòries, el Ministeri de Justícia determina el nombre de
vacants i l’àmbit territorial pel qual s’ofereixen.
Així mateix, quan el nombre de places o el millor desenvolupament dels
processos selectius ho aconselli, el Ministeri de Justícia pot agrupar les vacants
corresponents a un o diversos territoris.
Els aspirants poden sol·licitar exclusivament la seva participació per un dels
àmbits territorials que s’expressin en la convocatòria.
En cap cas no es pot declarar superat el procés selectiu en cada àmbit a un
nombre més alt d’aspirants que el de places objecte de la convocatòria. Els aspirants
que hagin superat el procés selectiu han d’obtenir destinació en alguna de les
vacants radicades en el mateix territori pel qual hagin sol·licitat la seva participació.
En cas que hagin quedat places sense cobrir en algun dels territoris, el Ministeri
de Justícia pot convocar una prova selectiva addicional amb les places esmentades
a la quals només poden concórrer els aspirants que hagin fet l’últim exercici del
procés anterior.»
Trenta-quatre.

Es fa una nova redacció de l’article 484, en els termes següents:

«Article 484.
L’accés als cossos generals i especials de l’Administració de justícia s’efectua a
través dels sistemes i en els termes que estableix el text refós de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.»
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Es modifica l’apartat 3 de l’article 488, que queda redactat de la manera

«3. L’adjudicació de llocs de treball als funcionaris de nou ingrés s’efectua
d’acord amb les seves peticions entre els llocs que s’hi ofereixen, segons l’ordre
obtingut en el procés selectiu.
Les destinacions adjudicades tenen caràcter definitiu equivalent a tots els
efectes als obtinguts per concurs.
Els llocs de treball que s’ofereixin als funcionaris de nou ingrés han d’haver estat
objecte de concurs de trasllat previ entre els qui ja tenien la condició de funcionari.»
Trenta-sis.

Es modifica l’article 489, que queda redactat de la manera següent:

«Article 489.
1. El Ministeri de Justícia o, si s’escau, els òrgans competents de les
comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de mitjans personals per al
funcionament de l’Administració de justícia, poden nomenar funcionaris interins, per
necessitats del servei, quan no sigui possible, amb la urgència exigida per les
circumstàncies, la prestació per funcionari de carrera i sempre que concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per
funcionaris de carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L’excés o l’acumulació d’assumptes en els òrgans judicials.
La selecció de funcionaris interins s’ha de fer d’acord amb els criteris objectius
que fixi l’ordre ministerial o, si s’escau, la disposició de la comunitat autònoma que
hagi rebut els traspassos de mitjans personals per al funcionament de l’Administració
de justícia mitjançant procediments àgils que han de respectar en tot cas els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
2. Els nomenats han de complir els requisits i la titulació necessaris per a
l’ingrés al cos; han de prendre possessió en el termini que reglamentàriament
s’estableixi i tenen els mateixos drets i deures que els funcionaris, llevat de la fixesa
en el lloc de treball i les mateixes retribucions bàsiques i complementàries.
Es reconeixen els triennis corresponents als serveis prestats que tenen efectes
retributius de conformitat amb el que estableix la normativa vigent per als funcionaris
de l’Administració General de l’Estat. Aquest reconeixement s’ha d’efectuar amb la
sol·licitud prèvia de l’interessat.
3. Cessen, segons els termes que estableixi l’ordre ministerial o, si s’escau, la
disposició de la comunitat autònoma i, en tot cas, quan es proveeixi la vacant,
s’incorpori el seu titular, desapareguin les raons d’urgència o es compleixi el període
màxim que estableix l’apartat 1.c).
4. Periòdicament, l’Administració competent, prèvia negociació amb les
organitzacions sindicals, ha d’analitzar la conveniència de prorrogar el reforç o no, i
ha de comprovar que encara persisteix l’excés o l’acumulació d’assumptes
pendents. Al cap de tres anys des del nomenament, s’ha de proposar la seva
conversió en les relacions de llocs de treball com a increment de plantilla si es
constata que la necessitat de personal té caràcter estructural.»
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Trenta-set. S’introdueix un nou capítol II bis dins del títol II del llibre VI, amb un únic
nou article 489 bis, en els termes següents:
«CAPÍTOL II BIS
De la cooperació i coordinació a l’Administració de justícia
Article 489 bis.
1. La Conferència Sectorial d’Administració de Justícia, com a òrgan de
cooperació entre l’Administració General de l’Estat i les administracions de les
comunitats autònomes amb competències assumides en matèria de provisió de
mitjans materials, econòmics i personals necessaris per a l’Administració de justícia,
atén en el seu funcionament i organització el que estableix la legislació vigent sobre
règim jurídic de les administracions públiques.
2. Es crea la Comissió de Recursos Humans de l’Administració de Justícia
com a òrgan tècnic i de treball dependent de la Conferència Sectorial d’Administració
de Justícia. En aquesta Comissió s’ha de fer efectiva la cooperació de la política de
personal entre el Ministeri de Justícia i les administracions de les comunitats
autònomes amb competències assumides, i en concret li correspon:
a) Impulsar les actuacions necessàries per garantir l’efectivitat dels principis
constitucionals en l’accés a l’ocupació pública, així com la seva integritat i
coherència, en el conjunt de les necessitats de l’Administració de justícia.
b) Emetre un informe sobre qualsevol projecte normatiu que les administracions
públiques li presentin.
c) Elaborar estudis i informes sobre ocupació pública a l’Administració de
justícia.
d) Qualsevol altra funció de consulta o participació que se li pugui atribuir
reglamentàriament.
3. Componen la Comissió de Recursos Humans de l’Administració de Justícia
els titulars dels òrgans directius amb competència en matèria de recursos humans
de l’Administració General de l’Estat i de les administracions de les comunitats
autònomes amb competències assumides en matèria de justícia.
4. La Comissió de Recursos Humans de l’Administració de Justícia ha
d’elaborar les seves pròpies normes d’organització i funcionament en el marc del
que preveuen aquesta Llei orgànica i el seu desplegament reglamentari.»
Trenta-vuit.

Es modifica l’article 490, que queda redactat de la manera següent:

«Article 490.
1. Es garanteix la promoció interna, mitjançant l’ascens des d’un cos per a
l’ingrés al qual s’ha exigit una determinada titulació a un altre cos per a l’accés al
qual s’exigeix la titulació immediata superior o, en el cas dels cossos especials,
mitjançant la possibilitat d’accedir a les diferents especialitats d’un mateix cos.
2. A més de les places que s’incloguin per a la incorporació de nou personal de
conformitat amb el que preveu l’article 482, el Ministeri de Justícia ha de convocar
anualment processos de promoció interna per a la cobertura d’un nombre de places
equivalent al trenta per cent de les que, per a cada cos, siguin objecte de l’oferta
d’ocupació pública.
Amb independència del que assenyala el paràgraf anterior, el Ministeri de
Justícia, amb caràcter extraordinari i prèvia autorització del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, pot convocar processos de promoció interna específics
quan les circumstàncies a l’Administració de justícia ho aconsellin.
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En tots dos casos, les places convocades pel torn de promoció interna que no
siguin cobertes, en cap cas no poden incrementar les convocades per torn lliure ni
es poden incorporar a l’oferta d’ocupació pública.
3. La promoció interna s’efectua mitjançant el sistema de concurs oposició en
els termes que s’estableixi al reial decret pel qual s’aprovi el reglament d’ingrés,
provisió de llocs i promoció professional. En tot cas, es respecten els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
4. La promoció interna per a l’accés a una especialitat diferent del mateix cos
té lloc entre funcionaris que portin a terme activitats substancialment coincidents o
anàlogues en el seu contingut professional i en el seu nivell tècnic.
5. En tot cas, els funcionaris han de tenir la titulació acadèmica requerida per
a l’accés als cossos o especialitats de què es tracti, tenir una antiguitat d’almenys
dos anys al cos al qual pertanyin i complir els requisits i superar les proves que
s’estableixin. Aquestes proves es poden dur a terme en una convocatòria
independent de les d’ingrés general.
Els funcionaris que accedeixin per promoció interna tenen, en tot cas, preferència
per a l’ocupació dels llocs de treball vacants oferts sobre els aspirants que no
procedeixin d’aquest torn.
Les convocatòries poden establir l’exempció de les proves encaminades a
acreditar els coneixements ja exigits per a l’accés al cos d’origen, i es poden valorar
els cursos i programes de formació superats.
6. Els funcionaris del cos de tècnics especialistes de l’Institut Nacional de
Toxicologia i Ciències Forenses poden accedir mitjançant promoció interna al cos de
facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, sempre que
reuneixin els requisits per fer-ho.»
Trenta-nou.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 503, que queda redactat de la manera

«1. Per causes justificades, els funcionaris tenen dret als mateixos permisos i
amb la mateixa extensió que els que estableix la normativa vigent aplicable als
funcionaris de l’Administració General de l’Estat, a excepció del permís per
assumptes particulars que té una durada de nou dies, que en cap cas no es poden
acumular a les vacances anuals retribuïdes.»
Quaranta.
següent:

Es modifica l’apartat 5 de l’article 504, que queda redactat de la manera

«5. La malaltia o l’accident que impedeixi l’acompliment normal de les funcions
donen lloc a llicències per malaltia.
Sense perjudici de l’obligació de comunicar, en la forma que reglamentàriament
es determini, la impossibilitat d’assistència a la feina per raó de malaltia durant la
jornada laboral del dia en què aquesta es produeixi, els funcionaris han de sol·licitar
de l’autoritat competent llicència per malaltia el quart dia consecutiu a aquell en què
es va produir l’absència del lloc de treball.
La llicència inicial es concedeix pel temps que el facultatiu hagi considerat com
a previsible per a la curació i, en cap cas, per un període superior als 15 dies. Si
l’estat de malaltia persisteix, la llicència inicial es prorroga automàticament de la
manera que determini l’autoritat competent per a la seva concessió, i queda sense
efecte si amb anterioritat es produeix la curació.
Tant la llicència inicial com les pròrrogues es concedeixen amb la presentació
prèvia del comunicat de baixa o la certificació mèdica que acrediti la certesa de la
malaltia i la impossibilitat d’assistir a la feina.
Es concedeixen llicències per malaltia derivades d’un mateix procés patològic,
fins a un màxim de 12 mesos prorrogables per sis mesos més, quan es presumeixi
que durant aquests el treballador pugui ser donat d’alta mèdica per curació.
Transcorreguts aquests terminis, s’han de prorrogar les llicències fins al moment de
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la declaració de la jubilació per incapacitat permanent o de l’alta mèdica sense que,
en cap cas, puguin passar de 30 mesos des de la data de la sol·licitud de la llicència
inicial.
A aquests efectes, s’entén que hi ha una nova llicència per malaltia quan el
procés patològic sigui diferent i, en tot cas, quan les llicències s’hagin interromput
durant un mínim d’un any.
Les llicències per malaltia donen lloc a plenitud de drets econòmics durant els
sis primers mesos des de la data en què es va sol·licitar la llicència inicial, sempre
que aquestes es derivin del mateix procés patològic i de manera continuada o amb
una interrupció de fins a un mes.
A partir del dia cent vuitanta-u és aplicable el subsidi que estableix l’apartat 1.B)
de l’article 20 del Reial decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de Seguretat
Social del personal al servei de l’Administració de justícia.
En cap cas els funcionaris adscrits als règims especials de seguretat social
gestionats pel mutualisme administratiu no poden percebre una quantitat inferior en
situació d’incapacitat temporal per contingències comunes a la que correspongui als
funcionaris adscrits al règim general de la Seguretat Social, inclosos, si s’escau, els
complements que els siguin aplicables a aquests últims.
Durant el temps de durada de la llicència per malaltia, s’aplica al personal
funcionari qualsevol increment retributiu, inclòs l’abonament del perfeccionament
dels triennis, que li podria correspondre si no estigués en aquesta situació
d’incapacitat temporal.
En qualsevol cas, el responsable de personal pot sol·licitar únicament de la
inspecció mèdica corresponent la revisió d’un procés per determinar que les causes
que van originar la concessió de la llicència continuen subsistint.»
Quaranta-u. S’afegeix una nova lletra c) a l’apartat 1r de la lletra B) de l’article 516,
amb la redacció següent:
«c) El complement de carrera professional.»
Quaranta-dos. S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 519, i corre la numeració dels
actuals apartats 3 i següents:
«3. Mitjançant un reial decret, prèvia negociació amb les organitzacions
sindicals, s’estableixen els criteris, els requisits i les quanties inicials del complement
de carrera professional que ha de ser igual per a tots els cossos amb independència
d’on prestin els seus serveis.
4. La quantia individualitzada del complement específic la fixa el Ministeri de
Justícia o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, amb la negociació prèvia
amb les organitzacions sindicals en els seus àmbits respectius, en elaborar les
relacions de llocs de treball en funció de la valoració de les condicions particulars
d’aquests. Tots els llocs de treball tenen assignat un complement específic. En cap
cas no es pot assignar més d’un complement específic a un lloc de treball.
5. Correspon al Ministeri de Justícia o a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma, en els seus àmbits respectius, la concreció individual de les quanties del
complement de productivitat i la determinació dels funcionaris amb dret a la seva
percepció, d’acord amb els criteris de distribució que s’estableixin per als diferents
programes i objectius. Les autoritats esmentades estableixen fórmules de
participació dels representants sindicals en la seva determinació concreta i el control
formal de l’assignació.
6. El Ministeri de Justícia i l’òrgan competent de les comunitats autònomes, en
els seus àmbits respectius, procedeixen a l’assignació individual de les quanties de
les gratificacions i a la determinació dels criteris per a la seva percepció.»
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Quaranta-tres. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 522, que queden redactats
de la manera següent:
«1. El Ministeri de Justícia ha d’elaborar i aprovar, amb la negociació prèvia
amb les organitzacions sindicals més representatives, les relacions de llocs de
treball en què s’ordenin els llocs de les oficines judicials corresponents al seu àmbit
d’actuació.
Així mateix, és competent per a l’ordenació dels llocs de treball de les oficines
judicials assignats al cos de lletrats de l’Administració de justícia a tot el territori de
l’Estat, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals més representatives.
2. Les comunitats autònomes amb competències assumides, amb la
negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, han de procedir a aprovar
inicialment les relacions de llocs de treball de les oficines judicials dels seus àmbits
territorials respectius. L’aprovació definitiva correspon al Ministeri de Justícia, que
només la pot denegar per raons de legalitat.»
Quaranta-quatre. A l’article 560 se suprimeix l’apartat 3 i a l’apartat 1 es modifica el
numeral actual 10a, se suprimeix la lletra l) del numeral 16a i s’addiciona un nou
numeral 24a, i l’actual 24a passa a ser el 25a, en els termes següents:
«10a Tenir cura de la publicació oficial de les sentències i altres resolucions
que es determinin del Tribunal Suprem i de la resta d’òrgans judicials.
A aquest efecte el Consell General del Poder Judicial, amb l’informe previ de les
administracions competents, ha d’establir reglamentàriament la manera en què
s’han d’elaborar la recopilació de les sentències, el seu tractament, difusió i
certificació, per vetllar per la seva integritat, autenticitat i accés, així com per
assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades
personals.»
«24a La recopilació i l’actualització dels principis d’ètica judicial i la seva
divulgació, així com la seva promoció amb altres entitats i organitzacions judicials,
nacionals o internacionals.
L’assessorament especialitzat als jutges i magistrats en matèria de conflictes
d’interessos, així com en les altres matèries relacionades amb la integritat.
El Consell General del Poder Judicial s’ha d’assegurar que la Comissió d’Ètica
Judicial, que a aquest efecte es constitueixi, estigui dotada dels recursos i mitjans
adequats per al compliment dels seus objectius.»
Quaranta-cinc. Es modifica el numeral 3a de l’apartat 1 de l’article 561, que queda
redactat de la manera següent:
«3a Fixació i modificació de la plantilla orgànica de jutges i magistrats.»
Quaranta-sis. Es modifica l’apartat 2 i s’addicionen un apartat 4 i un apartat 5 a
l’article 563 en els termes següents:
«2. En aquesta memòria també s’han d’incloure sengles capítols respecte als
següents àmbits:
a) Activitat del president i els vocals del Consell amb una despesa detallada.
b) Impacte de gènere en l’àmbit judicial.
c) Informe sobre l’ús de les llengües cooficials en la justícia i, en particular, per
part dels jutges i magistrats en exercici de les seves funcions.»
«4. Per contribuir a un millor coneixement de l’estat de la justícia, amb dades
actualitzades, anualment el president, a més del que preveuen els apartats anteriors
en relació amb la memòria, ha de comparèixer a la Comissió de Justícia del Congrés
dels Diputats per informar sobre els aspectes més rellevants de l’estat de la justícia
a Espanya, en el marc de les seves competències.
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5. Excepcionalment, el Congrés pot sol·licitar un informe amb compareixença
davant la Comissió de Justícia d’un vocal, per raó de les funcions que li han estat
encomanades, amb la sol·licitud prèvia motivada, almenys, de dos grups
parlamentaris, i que ha d’autoritzar la Mesa del Congrés.»
Quaranta-set. Es modifica l’article 564, que queda redactat de la manera següent:
«Article 564.
Fora dels supòsits que preveu l’article anterior, sobre el president del Tribunal
Suprem i els vocals del Consell General del Poder Judicial no recau cap deure de
comparèixer davant les cambres per raó de les seves funcions.»
Quaranta-vuit.
manera següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 567, que queda redactat de la

«1. Els vint vocals del Consell General del Poder Judicial són designats per les
Corts Generals de la manera que estableixin la Constitució i aquesta Llei orgànica,
atenent el principi de presència paritària entre homes i dones.»
Quaranta-nou.

Es modifica l’article 579, que queda redactat de la manera següent:

«Article 579.
1. Els vocals del Consell General del Poder Judicial han d’exercir la seva
activitat amb dedicació exclusiva, i el seu càrrec és incompatible amb qualsevol altre
lloc, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o d’altri, retribuïts o no,
a excepció de la mera administració del patrimoni personal o familiar. Els són
aplicables, a més, les incompatibilitats específiques dels jutges i magistrats que
enuncia expressament l’article 389.
2. La situació administrativa per als que siguin funcionaris públics, tant judicials
com no judicials, és la de serveis especials.
3. No es pot compatibilitzar el càrrec de vocal amb l’acompliment simultani
d’altres responsabilitats governatives en l’àmbit judicial. En cas de concurrència, i
mentre s’ocupi el càrrec de vocal, aquestes responsabilitats les ha d’assumir qui
hagi de substituir l’interessat segons la legislació vigent.
4. Els vocals tenen l’obligació d’assistir, llevat de causa justificada, a totes les
sessions del Ple i de la comissió de la qual formin part.
5. El president, els vocals i el secretari general del Consell General del Poder
Judicial estan subjectes al deure d’efectuar una declaració de béns i drets i al control
i la gestió d’actius financers dels quals siguin titulars en els termes que preveuen els
articles 17 i 18 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt
càrrec de l’Administració General de l’Estat, amb les adaptacions que siguin
necessàries a l’organització del Consell, que ha d’establir el Reglament
d’organització i funcionament d’aquest.»
Cinquanta.
Cinquanta-u.

Se suprimeix l’apartat 1 de l’article 580.
Es modifica l’article 584 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 584 bis.
Els membres del Consell General del Poder Judicial perceben la retribució que
es fixi com a única i exclusiva atenent la importància de la seva funció a la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.»
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Es modifica l’apartat 3 de l’article 586, que queda redactat de la

«3. L’elecció té lloc en una sessió que s’ha de dur a terme entre tres i set dies
més tard, i és elegit qui en votació nominal obtingui el suport de la majoria de tres
cinquenes parts dels membres del Ple.»
Cinquanta-tres.
«1.

Es modifica l’article 599, que queda redactat de la manera següent:

El Ple ha de conèixer de les matèries següents:

1a La proposta de nomenament, per majoria de tres cinquenes parts, dels dos
magistrats del Tribunal Constitucional la designació dels quals correspon al Consell
General del Poder Judicial.
2a La proposta de nomenament, en els termes que preveu aquesta Llei
orgànica, del president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial,
així com l’emissió de l’informe previ sobre el nomenament del fiscal general de
l’Estat.
3a El nomenament, en els termes que preveu aquesta Llei orgànica, del
vicepresident del Tribunal Suprem, del secretari general i del vicesecretari general
del Consell General del Poder Judicial.
4a Tots els nomenaments o propostes de nomenaments i promocions que
impliquin algun marge de discrecionalitat o apreciació de mèrits.
5a La interposició del conflicte d’atribucions entre òrgans constitucionals de
l’Estat.
6a L’elecció i el nomenament dels vocals que componen les diferents
comissions.
7a L’exercici de la potestat reglamentària en els termes que preveu aquesta
Llei.
8a L’aprovació del pressupost del Consell General del Poder Judicial i la
recepció de la rendició de comptes de la seva execució.
9a L’aprovació de la memòria anual.
10a La resolució dels expedients disciplinaris en què la proposta de sanció
consisteixi en la separació de la carrera judicial.
11a La resolució dels recursos d’alçada interposats contra els acords
sancionadors de la Comissió Disciplinària i els que s’interposin contra els de la
Comissió Permanent.
12a L’aprovació dels informes sobre els avantprojectes de llei o de disposicions
generals que sotmetin al seu dictamen el Govern o les cambres legislatives i les
comunitats autònomes.
13a La resta que li atribueix aquesta Llei, les que no estiguin conferides a
altres òrgans del Consell i els assumptes que, per raons excepcionals, acordi
sol·licitar per a ell mateix.
2. El Ple ha de designar un màxim de dos vocals per cada comunitat autònoma
perquè, sense perjudici de les competències dels tribunals superiors de justícia
respectius, serveixin de via d’interlocució entre les institucions i autoritats del territori
i el Consell General del Poder Judicial.»
Cinquanta-quatre. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 601, que queden
redactats de la manera següent:
«1. El Ple del Consell General del Poder Judicial elegeix anualment els vocals
de la Comissió Permanent.
2. La Comissió Permanent està composta pel president del Tribunal Suprem i
del Consell General del Poder Judicial, que la presideix, i uns altres set vocals:
quatre dels nomenats pel torn judicial i tres dels designats pel torn de juristes de
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competència reconeguda. Els vocals de tots dos torns es renoven anualment a fi
que, excepte renúncia expressa, tots els vocals formin part d’aquella, almenys
durant un any, al llarg del mandat del Consell.»
Cinquanta-cinc.

Es modifica l’article 602, que queda redactat de la manera següent:

«Article 602.
1.

Competeix a la Comissió Permanent:

a) Preparar les sessions del Ple de conformitat amb el pla de treball i les
directrius que aquest estableixi.
b) Vetllar per l’execució exacta dels acords del Ple del Consell.
c) Decidir els nomenaments de jutges i magistrats que, pel fet de tenir caràcter
íntegrament reglat, no siguin de la competència del Ple, acordar-ne la jubilació
forçosa per edat i resoldre sobre la seva situació administrativa.
d) Informar, en tot cas, sobre els nomenaments de jutges i magistrats de la
competència del Ple, que s’ha de fundar en criteris objectius i valorats i detallats
suficientment. Per a la formació adequada dels criteris de qualificació dels jutges i
magistrats, la Comissió pot sol·licitar informació dels diferents òrgans del poder
judicial.
e) Resoldre sobre la concessió de llicències als jutges i magistrats, en els
casos que prevegi la llei.
f) Preparar els informes sobre els avantprojectes de llei o les disposicions
generals que s’hagin de sotmetre a l’aprovació del Ple.
g) Autoritzar l’escalafó de la carrera judicial.
h) Exercir totes les competències que li delegui el Ple o li atribueixi la llei.
2.
Ple.»

Els acords de la Comissió Permanent són recurribles en alçada davant el

Cinquanta-sis.
manera següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 630, que queda redactat de la

«1. Els acords dels òrgans col·legiats del Consell General del Poder Judicial
s’adopten per majoria absoluta dels membres presents, excepte quan aquesta Llei
orgànica disposi una altra cosa o quan es tracti del nomenament de presidents de
sala i magistrats del Tribunal Suprem, el president de l’Audiència Nacional i
presidents dels tribunals superiors de justícia, cas en què es requereix una majoria
de tres cinquenes parts dels membres presents. Qui presideix té vot de qualitat en
cas d’empat.»
Cinquanta-set.
redacció següent:

S’introdueix una nova disposició addicional vint-i-dosena, amb la

«Disposició addicional vint-i-dosena.

Reserva de places.

Als efectes de la reserva de places al Tribunal Suprem en els ordres
jurisdiccionals civil i penal que preveu l’article 344.a), els magistrats que hagin
prestat vint anys de serveis en la carrera i en òrgans de l’ordre jurisdiccional propi
de la sala de què es tracti, s’equiparen als que hagin superat les proves de selecció
en l’ordre jurisdiccional corresponent.
Per a la cobertura de les places en òrgans col·legiats dels ordres jurisdiccionals
civil i penal per a les quals aquesta Llei atribueix a l’especialització el caràcter de
mèrit preferent, els magistrats que hagin prestat vint anys de serveis en la categoria
i en òrgans de l’ordre jurisdiccional propi de la plaça a cobrir tenen la consideració
d’especialistes en l’ordre corresponent, excepte pel que fa a l’especialització
mercantil. La superació de les proves d’especialització en els ordres civil i penal pels
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membres de la carrera judicial amb la categoria de magistrats els efectes jurídics de
les quals van decaure per l’anul·lació pel Tribunal Suprem de l’article 24.4 del
Reglament 2/2011 de la carrera judicial, s’ha d’apreciar com a mèrit.»
Cinquanta-vuit.
redacció següent:

S’introdueix una nova disposició transitòria quaranta-dosena, amb la

«Disposició transitòria quaranta-dosena.

Seccions i subseccions.

Mentre no es completi el procés d’implantació de la nova oficina judicial, quan
les circumstàncies de volum de treball i les necessitats del servei ho aconsellin, el
Ministeri de Justícia, amb l’informe previ del Consell General del Poder Judicial i
oïdes les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia, pot
establir que un jutjat sigui servit per dos o més jutges o magistrats titulars en
condicions idèntiques, així com la integració de dos o més jutjats del mateix ordre
jurisdiccional en una mateixa secció que rep la denominació de l’ordre jurisdiccional,
i en el si de cada una es pot disposar la constitució de subseccions per atendre
matèries específiques, presidida a efectes organitzatius interns dels jutges de la
secció, pel més antic, que té les mateixes competències que els presidents de
secció d’òrgans col·legiats. En aquests supòsits, els jutges o magistrats que
componguin la secció poden acordar repartir els assumptes per número o per
matèries.
Quan es faci ús d’aquesta facultat, la sala de govern respectiva ha de resoldre
les qüestions que pugui suscitar el funcionament de les seccions, sense perjudici de
la facultat d’uniformització que per via reglamentària pugui exercir el Consell General
del Poder Judicial, així com del control de legalitat que correspongui efectuar a
l’òrgan esmentat.»
Disposició transitòria primera. Limitació de mandats.
Els qui en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin ocupant alguna de les
places que preveuen els articles 333.1, 335.2, 336.1 o 337 de la Llei orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del poder judicial, en el seu segon mandat, amb caràcter excepcional, poden ser
reelegits per una sola vegada i per un període de cinc anys.
Disposició transitòria segona. Gaudi de dies de permís dels anys 2017 i 2018.
El personal a què es refereix l’article 503 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial, pot gaudir, excepcionalment, després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
de tres dies addicionals de permís per assumptes particulars corresponents a l’any 2017.
Tant els tres dies addicionals corresponents a 2017 com els corresponents a 2018 es
poden gaudir el 2019. En cap cas els tres dies de cada any no es poden acumular entre si,
ni als que corresponguin a 2019 o a les vacances anuals retribuïdes.
Aquests dies addicionals els ha de concedir l’Administració competent en matèria de
personal atenent, en tot cas, el fet que les necessitats del servei quedin cobertes.
Disposició transitòria tercera.

Consell General del Poder Judicial.

Els apartats quaranta-sis (article 563.4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial), quaranta-vuit (article 567.1), quaranta-nou (article 579), cinquanta
(article 580) i cinquanta-tres a cinquanta-cinc (articles 599, 601.1 i 2 i 602) de l’article únic,
no són aplicables fins a la constitució del primer Consell General del Poder Judicial que ho
faci després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Llei entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat», a excepció dels apartats vint (article 371.1 de la Llei orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del poder judicial), vint-i-u (article 373, apartats 2, 4, 6 i 7) i trenta-nou (article
503.1) de l’article únic i les disposicions transitòries segona i tercera, que entren en vigor
l’endemà de la publicació d’aquesta Llei 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 complir.
Madrid, 28 de desembre de 2018.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

http://www.boe.es
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