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ginen, sense que s’aplique l’article 24 de la Llei
8/1972, de 10 de maig, de Construcció, Conser-
vació i Explotació d’Autopistes en Règim de Con-
cessió.

Les limitacions a la circulació o qualsevol altra
restricció adoptada i, si és el cas, les desviacions
acordades, es comunicaran a les autoritats com-
petents en matèria de trànsit, circulació de vehicle
a motor i seguretat vial, a fi que estes adeqüen
les mesures de vigilància, disciplina i regulació del
trànsit, i mantinguen actualitzada la informació que
sobre les vies s’oferisquen als usuaris.»

Article segon. Finançament.

El finançament necessari per a atendre els gastos
que deriven de les resolucions que dicte el delegat del
Govern en les Societats Concessionàries d’Autopistes
Nacionals de Peatge, de conformitat amb el que preveu
l’article anterior, es realitzarà a càrrec del pressupost
del Ministeri de Foment, de conformitat amb el règim
de modificacions pressupostàries establit en el text refós
de la Llei General Pressupostària, sense que resulten
d’aplicació les limitacions previstes en l’article 11.tres
de la Llei 13/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2001.

Disposició final primera. Efectes econòmics inicials.

El present reial drecret llei serà aplicable així mateix
a les compensacions derivades d’actuacions anteriors
a la seua entrada en vigor, sempre que siguen com a
conseqüència de les resolucions adoptades pel delegat
del Govern en les Societats Concessionàries d’Autopistes
Nacionals de Peatge o, si és el cas, pel cap de Demar-
cació de Carreteres, i que es relacionen en l’annex, con-
sistents en el finançament estatal dels peatges pel trànsit
de vehicles en autopistes de peatge pel que fa a les
mateixes circumstàncies previstes en l’article 29 de la
Llei 25/1988.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial drecret llei entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de juny del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX

1. Finançament del 37,5 per 100 del peatge pel
trànsit de vehicles pesats per l’autopista A-68 (Bil-
bao-Saragossa), en els recorreguts Cenicero-Agoncillo,
Navarrete-Agoncillo i viceversa, amb motiu de la cons-
trucció de les obres «variant de circumva�ació sud de
Logronyo i enllaç amb el carrer Piqueras», des de l’1
de maig del 1999 fins a la recepció provisional de les
obres.

2. Finançament parcial del peatge pel trànsit de
vehicles pesats en la zona de Lleida de l’autopista A-2
durant l’execució de les obres dels trams de la N-II: Santa
Maria del Camí-Igualada i Cervera-Santa Maria del Camí,
consistent en 1.000 i 1.500 pessetes, per viatge o tran-
sacció als vehicles del grup tarifari pesats 1 i pesats 2,

respectivament, IVA inclòs, des del 27 d’abril del 1999
fins a la terminació de les referides obres.

3. Finançament del 50 per 100 del peatge pel tràn-
sit de vehicles per la A-7 motivat per les obres de reha-
bilitació del pont sobre el Riu Fluvià. CN-II, p. k. 739,9.
Terme municipal de Bàscara (Girona), des del dia 12
de juliol del 1999 fins a març del 2000.

4. Finançament de dos terços del peatge pel trànsit
de vehicles de transport en l’itinerari el Vendrell-Salou
de l’autopista A-7, en les estacions de Tarragona (tronc
i accés) i del Vendrell (tronc i accés) durant el període
d’execució de les obres de les variants de Tarragona
i Torredembarra-Altafulla, des del dia 10 de gener del
1999 fins al 5 de març del 2001.

12535 LLEI ORGÀNICA 2/2001, de 28 de juny, sobre
Composició del Consell General del Poder
Judicial, per la qual es modifica la Llei Orgà-
nica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judi-
cial. («BOE» 155, de 29-6-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La modernització de la justícia que demana la societat
espanyola ha de fonamentar-se en el consens sobre les
bases fonamentals de funcionament d’un dels poders
de l’Estat; consens que assegure que el Poder Judicial
actua com a poder independent, unitari i integrat, regit
per una coherència institucional comunament acceptada
que li permeta exercir amb la màxima eficàcia les seues
funcions constitucionals.

Això afecta lògicament la composició i el funciona-
ment del Consell General del Poder Judicial, òrgan del
seu govern, sobre la reforma del qual s’ha forjat ja un
ampli i fructífer acord polític. Sent així que per a la seua
posada en pràctica resulta necessari modificar el règim
vigent, contingut en els articles 112 a 116 de la Llei
Orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial,
es propicia ara la dita modificació i s’establix un nou
procediment de designació dels vocals del Consell Gene-
ral del Poder Judicial, i, concretament, d’aquells que han
de ser proposats entre jutges i magistrats de totes les
categories judicials, d’acord amb allò que s’ha prescrit
en l’article 122 de la Constitució.

No és esta l’única modificació de la Llei Orgànica del
Poder Judicial que propiciarà la posada en marxa de l’am-
biciosa reforma de la Justícia que es desitja escometre.
Molts altres aspectes d’esta reforma provocaran uns
altres canvis importants en la dita llei orgànica, i, de fet,
esta successió de textos legislatius haurà de facilitar tam-
bé que el sistema de designació que ara s’establix puga
perfeccionar-se en els seus detalls tècnics en el futur.
S’ha considerat, no obstant, especialment oportú avançar
la regulació continguda en esta llei orgànica, atés que
l’acord abans mencionat no es traduïx tan sols en la con-
formació d’un nou sistema de designació, sinó que incor-
pora i es nodrix del propòsit compartit de prestigiar esta
institució a tots els nivells, atenent, entre altres coses,
amb màxima diligència, la renovació de la seua com-
posició en el termini degut i sense les dilacions que en
el passat l’han afectada negativament.
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Atés que, conforme ha sigut ja comunicat a les Corts
Generals pel president del Consell General del Poder Judi-
cial, està pròxima l’expiració del mandat de l’actual Con-
sell, resulta necessari modificar amb promptitud este
aspecte de la llei orgànica per a fer efectiva la designació
del nou Consell amb el nou règim jurídic i en el termini
immediat degut. Este propòsit explica també que, junt
amb el règim general de designació que ara s’establix
en els nous articles 112 a 116 de la llei orgànica, s’hagen
previst algunes especialitats transitòries que permeten
fer efectiu el nou sistema des d’esta primera renovació.

Article únic.

Es dóna nova redacció als articles 111 a 116 de
la Llei Orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judi-
cial, en els termes següents:

«Article 111.

El Consell General del Poder Judicial estarà inte-
grat pel president del Tribunal Suprem, que el pre-
sidirà, i per vint membres nomenats per un període
de cinc anys pel rei, per mitjà de reial decret refe-
rendat pel ministre de Justícia, amb la proposta
prèvia formulada conforme al que disposa el pre-
sent capítol.

Article 112.

Els dotze membres que, conforme al que disposa
l’article 122 de la Constitució, han d’integrar el Con-
sell entre jutges i magistrats de totes les categories
judicials seran proposats per al seu nomenament
pel rei d’acord amb el procediment següent:

1. Podran ser proposats els jutges i els magis-
trats de totes les categories judicials que es troben
en servici actiu i no siguen membres del Consell
ixent o presten servicis en els seus òrgans tècnics.

2. La proposta serà formulada al rei pel Con-
grés dels Diputats i el Senat, i correspondrà a cada
cambra proposar sis vocals, per majoria de tres
quints dels seus respectius membres, entre els pre-
sentats a les cambres pels jutges i els magistrats
conforme a allò que es preveu en el número
següent.

3. Els candidats seran presentats, fins a un
màxim del triple dels dotze llocs a proposar, per
les associacions professionals de jutges i magistrats
o per un nombre de jutges i magistrats que repre-
sente, almenys, el 2 per 100 de tots els que es
troben en servici actiu. La determinació del nombre
màxim de candidats que correspon presentar a
cada associació i del nombre màxim de candidats
que poden presentar-se amb les firmes de jutges
i magistrats s’ajustarà a criteris estrictes de pro-
porcionalitat, d’acord amb les regles següents:

a) Els trenta-sis candidats es distribuiran en pro-
porció al nombre d’afiliats de cada associació i al
nombre de no afiliats a cap associació, i este últim
determinarà el nombre màxim de candidats que
poden ser presentats per mitjà de firmes d’altres
jutges i magistrats no associats; tot això, d’acord
amb les dades que figuren en el registre constituït
en el Consell General del Poder Judicial conforme
a allò que s’ha previst en l’article 401 de la present
llei orgànica i sense que cap jutge o magistrat puga
avalar amb la seua firma més d’un candidat.

b) En el cas que el nombre de jutges i magis-
trats presentats amb l’aval de firmes suficients
supere el màxim a què es referix la lletra a), només

tindran la consideració de candidats els que, fins
a este nombre màxim, vinguen avalats pel nombre
més gran de firmes. En el supòsit contrari que el
nombre de candidats avalats per mitjà de firmes
no baste per a cobrir el nombre total de trenta-sis,
els restants es proveiran per les associacions, en
proporció al nombre d’afiliats; a este efecte i per
a evitar dilacions, les associacions inclouran en la
seua proposta inicial, de forma diferenciada, una
llista complementària de candidats.

c) Cada associació determinarà, d’acord amb
el que disposen els seus estatuts, el sistema d’e-
lecció dels candidats que li corresponga presentar.

4. Entre els trenta-sis candidats presentats,
conforme al que disposa el número anterior, es
triaran en primer lloc sis vocals pel Ple del Congrés
dels Diputats, i una vegada triats estos sis vocals,
el Senat triarà els altres sis entre els trenta can-
didats restants. Tot això sense perjuí del que dis-
posa el número 2 de l’article següent.

Article 113.

1. Els restants huit membres que igualment
han d’integrar el Consell, triats pel Congrés dels
Diputats i pel Senat, seran proposats per al seu
nomenament pel rei entre advocats i altres juristes
de reconeguda competència amb més de quinze
anys d’exercici en la seua professió, que no siguen
membres del Consell ixent ni presten servicis en
els seus òrgans tècnics.

2. El Ple de cada cambra elegirà quatre vocals,
per majoria de tres quints dels seus membres, en
la mateixa sessió en què es procedisca a l’elecció
dels sis vocals a què es referix l’article anterior i
immediatament a continuació d’esta.

Article 114.

El Consell General del Poder Judicial es renovarà
en la seua totalitat cada cinc anys, computats des
de la data de la seua constitució. A este efecte,
i amb sis mesos d’antelació a l’expiració del mandat
del Consell, el seu president es dirigirà als de les
cambres, interessant que estes elegisquen els nous
vocals i se’ls informe de les dades de l’escalafó
i del registre d’associacions professionals de jutges
i magistrats que figuren en eixa data en el Consell,
que seran els determinants per a la presentació
de candidatures conforme al que disposa l’arti-
cle 112.

Article 115.

1. La sessió constitutiva del Consell General
del Poder Judicial serà presidida pel vocal de major
edat, i se celebrarà una vegada nomenats els vint
vocals d’este, que prendran possessió del seu
càrrec prestant jurament o promesa davant del rei.

2. El Consell ixent continuarà en funcions fins
a la presa de possessió del nou Consell.

Article 116.

1. El cessament anticipat d’un vocal del Consell
General del Poder Judicial donarà lloc a la seua
substitució. A este efecte, el president del Consell
informarà d’esta circumstància la Cambra que
haguera elegit el vocal cessant, a fi que efectue
una nova proposta per idèntica majoria que la
requerida per a l’elecció inicial.

2. El que fóra proposat per a substituir el vocal
cessant haurà de reunir els requisits exigits per a
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la seua elecció, segons el cas, en els articles 112
i 113 de la present llei orgànica.»

Disposició transitòria única.

Als efectes de poder realitzar de forma immediata
la primera renovació del Consell General del Poder Judi-
cial que ha de celebrar-se després de l’entrada en vigor
d’esta llei orgànica, el procediment previst en l’arti-
cle 114 inclòs en el seu article únic s’ajustarà, per a
esta única ocasió, a les especialitats següents:

1. Les operacions encaminades a determinar els
trenta-sis candidats a què es referix l’article 112 seran
realitzades pel president del Consell General del Poder
Judicial, aplicant els criteris de distribució continguts en
este article i d’acord amb les dades existents en el regis-
tre previst en l’article 401 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, en data 1 de juny del 2001.

2. El president del Consell General del Poder Judicial
comunicarà als presidents del Congrés dels Diputats i
del Senat els noms dels trenta-sis candidats no més tard
del quinzé dia hàbil posterior a l’entrada en vigor de
la present llei orgànica, i acompanyarà a esta comuni-
cació la relació de mèrits professionals i altres circums-
tàncies que posen de manifest el compliment per cada
candidat dels requisits constitucionalment i legalment-
ment establits.

3. Les meses del Congrés dels Diputats i del Senat,
d’acord amb les respectives juntes de portaveus, adop-
taran totes les resolucions que siguen necessàries per
a propiciar l’elecció immediata dels vocals, suplint els
dubtes o carències que s’observen en el procediment
o que es deriven de la falta de proposta en termini dels
candidats.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les altres lleis i disposicions
que s’oposen al que disposa esta llei orgànica.

Disposició final única.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats que

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 28 de juny del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

12617 REIAL DECRET LLEI 12/2001, de 29 de juny,
pel qual s’aproven mesures fiscals urgents en
matèria de retencions i ingressos a compte
de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i de l’Impost sobre Societats.
(«BOE» 156, de 30-6-2001.)

En recents sentències del Tribunal Suprem s’han anul-
lat determinats preceptes dels reglaments de l’Impost
sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques en matèria de retencions que obliguen

a introduir modificacions urgents en la normativa fiscal
perquè, d’acord amb el mandat de l’alt Tribunal, quede
garantit el compliment de les exigències derivades dels
principis de legalitat i seguretat jurídica.

En l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, les sentències del Tribunal Suprem de 22 i
23 de març de 2001 van anu�ar el número 2n de l’a-
partat 1 de l’article 75 del Reglament de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial
Decret 214/1999, de 5 de febrer, que establia en el
40 per 100 el percentatge de retenció aplicable a les
retribucions percebudes pels administradors i els mem-
bres de consells d’administració.

Resulta necessari, com a conseqüència d’estes sen-
tències, establir un nou percentatge de retenció i ingrés
a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques per a les rendes percebudes pels administradors
i membres dels consells d’administració, minorant en
cinc punts percentuals el tipus de retenció aplicable fins
ara, deixant-lo fixat en el 35 per 100, amb reducció
a la mitat, si s’obtenen a Ceuta o a Melilla, quan resulte
procedent la deducció prevista en l’article 55.4 de la
Llei de l’Impost.

Pel que fa a l’Impost sobre Societats, la sentència
del Tribunal Suprem de 10 de març del 2001 ha anu�at
l’epígraf 3r de l’article 4 del Reial Decret 2060/1999,
de 30 de desembre, que va modificar l’apartat 3 de
l’article 62 del Reglament de l’Impost sobre Societats,
aprovat pel Reial Decret 537/1997, de 14 d’abril, que
establia en el 25 per 100 el percentatge de retenció
aplicable a la cessió del dret a l’explotació de la imatge,
o del consentiment o autorització per a la seua utilització.

Com a conseqüència d’esta sentència, és necessari
establir un nou percentatge de retenció i ingrés a compte
de l’Impost sobre Societats per a les rendes procedents
de la cessió del dret a l’explotació de la imatge, o del
consentiment o autorització per a la seua utilització, que
es fixa en el 20 per 100, igual a l’establit en l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la qual
cosa s’aconseguix la uniformitat en els percentatges de
retenció d’estos dos impostos.

La necessitat de dotar de seguretat jurídica els con-
tribuents respecte a les retencions i ingressos a compte
que suporten, i les empreses que resulten obligades a
practicar-los, així com les exigències derivades del com-
pliment del pressupost d’ingressos amb la finalitat de
garantir la política econòmica d’estabilitat pressupostà-
ria, són circumstàncies en què concorre, per la seua
naturalesa i finalitat, l’extraordinària i urgent necessitat
que requerix l’article 86 de la Constitució per a acudir
a la figura del reial decret llei, a fi que les mesures adop-
tades produïsquen els seus efectes de manera imme-
diata.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda
en l’article 86 de la Constitució, a proposta del ministre
d’Hisenda i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la seua reunió del dia 29 de juny del 2001,

D E C R E T E :

Article primer. Modificació de l’article 83 de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i Altres Normes Tri-
butàries.

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor del present
reial drecret llei, es modifiquen la rúbrica de l’article 83
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre


