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tificarase aplicando a porcentaxe do 10 por cento sobre o 
rendemento neto, excluído este concepto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

1. Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

2. Non obstante o disposto no número anterior:
a) O número un do artigo 8 deste real decreto resul-

tará de aplicación ao período impositivo 2008 e exercicios 
anteriores non prescritos.

b) Os números dous a sete do artigo 8 deste real 
decreto resultarán de aplicación a partir do 1 de xaneiro 
de 2009.

c) Os números oito e nove do artigo 8 e a disposición 
adicional única deste real decreto resultarán de aplicación 
a partir do 1 de xaneiro de 2008.

Dado en Madrid o 28 de novembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

XEFATURA DO ESTADO
 19660 LEI ORGÁNICA 2/2008, do 4 de decembro, de 

modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de 
xullo, do poder xudicial, complementaria da 
Lei para a execución na Unión Europea de 
resolucións que impoñan sancións pecunia-
rias. («BOE» 293, do 5-12-2008.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei 
orgánica:

PREÁMBULO

A Lei 1/2008, para a execución na Unión Europea de 
resolucións que impoñan sancións pecuniarias, establece 
no artigo 4 a competencia dos xuíces do Penal para a 
adopción das medidas previstas na dita lei cando España 
sexa Estado de execución das resolucións obxecto de tal 
regulación. Por este motivo, é necesario modificar a Lei 
orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que enu-
mera as competencias dos órganos xurisdicionais.

Así, débese, en primeiro lugar, engadir no número 2 
do artigo 89 bis da dita lei a atribución aos xulgados do 
Penal da competencia para o cumprimento das resolu-
cións que impoñan sancións pecuniarias pola comisión 
de infraccións.

Esta nova competencia obriga tamén a modificar o 
número segundo do artigo 65 da Lei orgánica do poder 
xudicial que ata agora atribuía á Sala do Penal da Audien-
cia Nacional a execución de sentenzas ditadas por tribu-
nais estranxeiros. Coa aprobación da Lei 1/2008, para a 
execución na Unión Europea de resolucións que impoñan 
sancións pecuniarias, débese observar, no dito artigo, a 
posibilidade de que se poida encomendar a execución de 
determinadas resolucións procedentes das autoridades 

competentes doutros Estados membros a outros órganos 
xudiciais.

Artigo único. Modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 
de xullo, do poder xudicial.

A Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, 
queda modificada como segue:

Un. Modifícase o número 2.° do artigo 65, que queda 
redactado do seguinte modo:

«2.° Dos procedementos penais iniciados no 
estranxeiro, da execución das sentenzas ditadas por 
tribunais estranxeiros ou do cumprimento de pena 
de prisión imposta por tribunais estranxeiros, cando 
en virtude dun tratado internacional corresponda a 
España a continuación dun procedemento penal 
iniciado no estranxeiro, a execución dunha sentenza 
penal estranxeira ou o cumprimento dunha pena ou 
medida de seguridade privativa de liberdade, agás 
naqueles casos en que esta lei atribúa algunha des-
tas competencias a outro órgano xurisdicional 
penal.»

Dous. Engádese un novo parágrafo ao final do 
número 2 do artigo 89 bis, coa seguinte redacción:

«Corresponde, así mesmo, aos xulgados do 
Penal a execución das sentenzas ditadas en causas 
por delito polos xulgados de Instrución, e o recoñe-
cemento e execución das resolucións que impoñan 
sancións pecuniarias transmitidas polas autorida-
des competentes doutros Estados membros da 
Unión Europea, cando estas se deban cumprir en 
territorio español.»

Tres. Engádese un novo parágrafo ao final do 
número 3 do artigo 89 bis, coa seguinte redacción:

«Corresponde, así mesmo, aos xulgados cen-
trais do Penal a execución das sentenzas ditadas en 
causas por delito polos xulgados centrais de Instru-
ción.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei orgánica entrará en vigor aos vinte días da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 4 de decembro de 2008.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19661 LEI 1/2008, para a execución na Unión Europea 
de resolucións que impoñan sancións pecunia-
rias. («BOE» 293, do 5-12-2008.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei:


