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5. Resoldre els expedients de rehabilitació ins-
truïts per la Comissió Disciplinària.

6. Evacuar els informes previstos en la Llei i 
exercir la potestat reglamentària atribuïda per la Llei 
al Consell General del Poder Judicial.

7. Acordar, en els casos legalment establits, la 
separació i jubilació dels jutges i magistrats en els 
supòsits no previstos en l’article 131.3.

8. Elegir i nomenar els vocals components de 
les Comissions i Delegacions.

9. Aprovar la memòria anual que, amb motiu 
de l’obertura de l’any judicial, llegirà el seu presi-
dent sobre l’estat de l’Administració de Justícia.

10. Elaborar el Pressupost del Consell General 
del Poder Judicial, que s’integrarà en els Pressupos-
tos Generals de l’Estat, en una secció independent.

11. Dirigir l’execució del pressupost del Consell 
i controlar-ne el compliment.

12. Qualssevol altres funcions que correspon-
guen al Consell General del Poder Judicial i que no 
es troben expressament atribuïdes a altres òrgans 
d’este.»

Dos. S’afig un número 5 a l’article 200, amb el con-
tingut següent:

«5. Els magistrats del Tribunal Suprem, una 
vegada jubilats, seran designats magistrats emèrits 
en el Tribunal Suprem quan ho sol·liciten, sempre 
que reunisquen els requisits legalment establits i 
d’acord amb les necessitats de reforç en la Sala cor-
responent.»

Tres. L’apartat 3 de l’article 335 tindrà la redacció 
següent:

«3. La plaça de cap del Servici d’Inspecció del 
Consell General del Poder Judicial la proveirà un 
magistrat del Tribunal Suprem amb una antiguitat 
en la categoria de dos anys o un magistrat amb deu 
anys de servicis en la categoria. En este últim cas, 
mentres exercisca el càrrec, tindrà la consideració 
de magistrat del Tribunal Suprem.»

Quatre. S’afigen sengles apartats 4 i 5 a l’article 348 
bis, amb la redacció següent:

«4. Fiscal general de l’Estat.
 5. Cap del Servici d’Inspecció del Consell 

General del Poder Judicial.»

Cinc. S’afig una nova lletra e) a l’article 352, amb la 
redacció següent:

«e) Cap del Servici d’Inspecció del Consell 
General del Poder Judicial.»

Disposició addicional única. Modificació de la Llei 50/1981, 
de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut Orgà-
nic del Ministeri Fiscal.

S’afig una nova disposició addicional tercera a la Llei 
50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut 
Orgànic del Ministeri Fiscal, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Fiscals emèrits del 
Tribunal Suprem.
Els fiscals de la Sala del Tribunal Suprem, una 

vegada jubilats i a proposta del fiscal general de 
l’Estat, oït el Consell Fiscal, seran designats anual-
ment pel Govern fiscals de sala emèrits en el Tribu-
nal Suprem, quan ho sol·liciten, sempre que reunis-
quen els requisits exigits en la Llei Orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del Poder Judicial, per als magistrats 
emèrits en el Tribunal Suprem i d’acord amb les 
necessitats de reforç en la Fiscalia del Tribunal 
Suprem.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

1. Esta Llei Orgànica entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El que disposa l’apartat 1 de l’article 127 de la Llei 
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, serà 
també d’aplicació a les propostes de nomenament per a 
les vacants que, anunciades amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’esta Llei, no hagen sigut acordades.

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

complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 28 de desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 21762 LLEI ORGÀNICA 3/2004, de 28 de desembre, 
per la qual es modifica la Llei Orgànica 3/1980, 
de 22 d’abril, del Consell d’Estat. («BOE» 313, 
de 29-12-2004.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Consell d’Estat, a què es referix l’article 107 de la 
Constitució Espanyola com a suprem òrgan consultiu del 
Govern, ha tingut un paper determinant en la garantia de 
la qualitat, la tècnica i el rigor de l’actuació de l’Executiu, i 
du a terme una labor capital en la defensa de l’Estat de 
Dret.

Amb l’exercici de les seues comeses, fonamentalment 
a través de dictàmens, el Consell d’Estat ha sabut garantir 
la qualitat jurídica de les disposicions i actuacions de l’Ad-
ministració pública, sense que el fluctuant dinamisme del 
dret públic contemporani ni la complexitat competencial 
derivada del model constitucional de distribució territorial 
del poder ni, en fi, la renovació d’institucions juridicopú-
bliques clàssiques hagen sigut obstacle per a un eficaç 
exercici de les seues tasques.

II

Amb l’ànim d’enriquir i potenciar tan rellevant funció 
consultiva s’ha estimat convenient incorporar al Consell 
d’Estat els ex presidents del Govern. El cabal d’experièn-
cia política i el coneixement directe de la realitat de l’Estat 
atresorats pels qui han assumit, des del compromís 
democràtic, la més alta direcció de l’acció de l’Estat; cons-
tituïxen un valuosíssim patrimoni que acreixerà l’anàlisi 
atent i la reflexió prudent de la institució, la qual cosa 
redundarà sens dubte en benefici de l’Administració i dels 
ciutadans a qui esta servix.

Per a la incorporació dels expresidents del Govern al 
Consell d’Estat es crea la categoria del conseller nat amb 
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caràcter vitalici, per ser esta la que millor s’adequa a les 
funcions i comeses que han d’exercir, tot això sense per-
juí que en el futur desplegament reglamentari es deter-
mine més precisament el seu estatut jurídic personal.

III

D’altra banda, cal tindre present que la funció consul-
tiva no es constreny de forma exclusiva i excloent a la 
traduïda en dictàmens. També hi caben amb naturalitat, 
a la manera que complixen institucions homòlogues en 
altres països, la realització de labors d’estudi i informe i 
d’elaboració de textos que puguen servir com a base per 
a projectes legislatius. En conseqüència, i amb el mateix 
propòsit d’enfortiment de la institució, s’ha considerat 
pertinent crear una Comissió d’Estudis en el si del Con-
sell d’Estat i establir fórmules que permeten al Consell 
d’Estat comptar amb la col·laboració del Centre d’Estu-
dis Polítics i Constitucionals i d’altres organismes autò-
noms i òrgans administratius per a la realització de tas-
ques concretes.

Al seu torn, la llei orgànica du a terme una revisió de 
les competències de la institució a fi d’adaptar-les a 
l’actual marc legal, sense que això supose una modifi-
cació substantiva de les funcions que ha exercit. En 
primer lloc, s’afig la competència del Ple del Consell 
d’Estat per a emetre dictamen amb caràcter preceptiu 
respecte dels avantprojectes de reforma constitucional, 
quan la proposta no haja sigut elaborada pel Consell. 
En segon lloc, s’incorpora al text de la llei orgànica la 
competència per a dictaminar en matèries relatives a 
l’execució del dret comunitari europeu, que fins ara 
trobava la seua base legal en la disposició addicional 
primera de la Llei 8/1994, de 19 de maig, per la qual es 
regula la Comissió Mixta per a la Unió Europea, i també 
es deixa constància de les competències del Consell 
d’Estat després de la creació dels consells consultius 
autonòmics. Així mateix, es du a terme una delimitació 
de la competència de la institució per a dictaminar 
sobre les reclamacions formulades davant de l’Admi-
nistració General de l’Estat en concepte d’indemnitza-
ció de danys i perjuís, i situen un llindar quantitatiu 
mínim de 6.000 euros. 

Finalment, amb esta reforma de la Llei Orgànica 
3/1980, de 22 d’abril, es procedix a actualitzar la denomi-
nació de certs càrrecs que hi apareixen mencionats.

Article únic. Modificació de la Llei Orgànica 3/1980, de 
22 d’abril, del Consell d’Estat.

La Llei Orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Es-
tat, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica l’article 2, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 2.

1. En l’exercici de les seues funcions, el Consell 
d’Estat vetlarà per l’observança de la Constitució i 
de la resta de l’ordenament jurídic. Valorarà els 
aspectes d’oportunitat i conveniència quan ho exi-
gisca l’índole de l’assumpte o ho sol·licite expressa-
ment l’autoritat consultant, així com la major eficà-
cia de l’Administració en el compliment dels seus 
fins.

2. El Consell d’Estat emetrà dictamen sobre 
tots els assumptes que sotmeten a la seua consulta 
el Govern o els seus membres.

La consulta al Consell serà preceptiva quan en 
esta o en altres lleis així s’establisca, i facultativa en 
els altres casos. Els dictàmens del Consell no seran 
vinculants, llevat que la llei dispose el contrari.

Els assumptes en què haguera dictaminat el Ple 
del Consell d’Estat no podran remetre’s a informe 
de cap altre cos o òrgan de l’Administració de l’Es-
tat. En els que haguera dictaminat la Comissió Per-
manent, només podrà informar el Consell d’Estat 
en Ple.

Correspondrà, en tot cas, al Consell de Ministres 
resoldre en aquells assumptes en què, sent precep-
tiva la consulta al Consell d’Estat, el ministre consul-
tant dissentisca del paréixer del Consell.

Les disposicions i resolucions sobre assumptes 
que el Consell haja emés un informe hauran de fer 
constar si s’acorden segons el dictamen del Consell 
d’Estat o se n’aparten. En el primer cas, s’usarà la 
fórmula ‘‘d’acord amb el Consell d’Estat’’; en el 
segon, la de ‘‘oïda el Consell d’Estat’’.

3. El Consell d’Estat realitzarà per si o sota la 
seua direcció els estudis, informes o memòries que 
el Govern li sol·licite i elaborarà les propostes legis-
latives o de reforma constitucional que el Govern li 
encomane. Podrà dur a terme igualment els estudis, 
informes o memòries que jutge oportú per al millor 
exercici de les seues funcions.

En l’elaboració de les propostes legislatives o de 
reforma constitucional atendrà els objectius, criteris 
i límits de la reforma constitucional assenyalats pel 
Govern, i podrà fer també les observacions que 
estime pertinents sobre estos.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3, que queda 
redactat en els termes següents:

«1. El Consell d’Estat actua en Ple, en Comissió 
Permanent o en Comissió d’Estudis.»

Tres. El contingut actual de l’article 5 queda numerat 
com apartat 1, i s’afig un apartat 2, amb la redacció 
següent:

«2. La Comissió d’Estudis estarà presidida pel 
president del Consell d’Estat i integrada per dos 
consellers permanents, dos de nats i dos d’electius, 
designats pel Ple a proposta del president, així com 
pel secretari general. La designació serà pel termini 
que fixe el reglament orgànic, sense perjuí de la 
seua possible renovació. Un altre o altres conse-
llers podran ser incorporats pel mateix procedi-
ment per a tasques concretes i d’acord amb este 
reglament. 

La Comissió estarà assistida almenys per un lle-
trat major i pels lletrats que es consideren necessa-
ris en funció de les tasques encomanades.

Quan l’índole dels treballs a realitzar ho reque-
risca, podrà demanar-se igualment l’assistència a la 
Comissió d’Estudis de funcionaris d’altres cossos de 
l’Administració en els termes previstos en el regla-
ment orgànic del Consell d’Estat i, si no n’hi ha, en 
els termes que la Comissió determine a proposta del 
seu president.» 

Quatre. Es modifica l’article 7, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 7.

Els consellers permanents, en nombre igual al 
de les Seccions del Consell, són nomenats, sense 
límit de temps, per Reial Decret entre persones que 
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estan o hagen estat compreses en alguna de les 
categories següents: 

1r. Ministre.
2n. President o membre dels Consells Execu-

tius de les comunitats autònomes.
3r. Conseller d’Estat.
4t. Membres dels Consells consultius o òrgans 

equivalents de les comunitats autònomes.
5t. Lletrat major del Consell d’Estat.
6t. Acadèmic de número de les Reials Acadè-

mies integrades en l’Institut d’Espanya.
7m. Professor numerari de disciplines jurídi-

ques, econòmiques o socials en Facultat Università-
ria, amb quinze anys d’exercici.

8u. Oficial general dels Cossos Jurídics de les 
Forces Armades.

9é. Funcionaris de l’Estat amb quinze anys de 
servicis almenys en Cossos o Escales per a l’ingrés 
del qual s’exigisca títol universitari.

10é. Exgovernadors del banc d’Espanya.»

Cinc. Es modifica l’article 8, que queda redactat en 
els termes següents: 

«Article 8.
1. Els qui hagen exercit el càrrec de president del 

Govern adquiriran la condició de consellers nats 
d’Estat amb caràcter vitalici, i en qualsevol moment 
podran manifestar al president del Consell d’Estat la 
seua voluntat d’incorporar-s’hi. 

A més de formar part del Ple del Consell d’Estat, 
podran exercir les funcions i comeses que es preve-
gen en el reglament orgànic, el qual inclourà les 
disposicions pertinents respecte del seu eventual 
cessament, renúncia o suspensió en l’exercici efec-
tiu del càrrec de conseller nat.

El seu estatut personal i econòmic serà el dels 
consellers permanents, sense perjuí del que els cor-
responga com a expresidents del Govern.

2. Seran consellers nats d’Estat: 

a) El director de la Reial Acadèmia Espanyola i 
els presidents de les Reials Acadèmies de Ciències 
Morals i Polítiques i de Jurisprudència i Legislació.

b) El president del Consell Econòmic i Social.
c) El fiscal general de l’Estat.
d) El cap de l’Estat Major de la Defensa.
e) El president del Consell General de l’Advoca-

cia.
f) El president de la Comissió General de Codi-

ficació o el president de la seua Secció Primera si 
aquell fóra ministre del Govern.

g) L’advocat general de l’Estat-Director del Ser-
vici Jurídic de l’Estat.

h) El director del Centre d’Estudis Polítics i 
Constitucionals.

i) El governador del banc d’Espanya.»

Sis. Es modifica l’article 9, que queda redactat en els 
termes següents:

«Article 9.

1. Els consellers electius d’Estat, en nombre de 
deu, seran nomenats per Reial Decret, per un perí-
ode de quatre anys, entre els qui hagen exercit qual-
sevol dels càrrecs següents:

a) Diputat o senador de les Corts Generals.
b) Magistrat del Tribunal Constitucional, jutge o 

advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.

c) Defensor del Poble.
d) President o vocal del Consell General del 

Poder Judicial.
e) Ministre o secretari d’Estat.
f) President del Tribunal de Comptes.
g) Cap de l’Estat Major de la Defensa.
h) President o membre del Consell Executiu de 

Comunitat Autònoma.
i) Ambaixador procedent de la carrera diplo-

màtica.
j) Alcalde de capital de província, president de 

Diputació Provincial, de Mancomunitat Interinsular, 
de Cabildo Insular o de Consell Insular.

k) Rector d’Universitat.
2. D’entre els deu consellers electius, dos hau-

ran d’haver exercit el càrrec de president del Consell 
Executiu de Comunitat Autònoma per un període 
mínim de huit anys. El seu mandat serà de huit 
anys.»

Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10, que queda 
redactat en els termes següents:

«2. Assistirà, amb veu però sense vot, a les ses-
sions del Ple, de la Comissió Permanent i de la 
Comissió d’Estudis.»

Huit. S’addiciona un apartat 5 a l’article 13, amb la 
redacció següent:

«5. El president, oïda la Comissió d’Estudis, 
podrà disposar la realització d’estudis, informes o 
memòries i, a este efecte, acordar la constitució de 
grups de treball en els supòsits i forma que deter-
mine el reglament orgànic.»

Nou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15, que queda 
redactat en els termes següents:

«1. Les places vacants en el Cos de Lletrats del 
Consell d’Estat es proveiran per mitjà d’oposició 
entre Llicenciats universitaris en Dret. L’ascens a lle-
trat major es durà a terme entre lletrats per rigorós 
orde d’antiguitat en el Cos.»

Deu. S’afig un nou article 15 bis, que passarà a ser el 
16, amb el consegüent desplaçament de la numeració 
dels restants articles. El nou article quedarà redactat en 
els termes següents:

«Article 15 bis.
La selecció i provisió de tots els llocs de treball 

en el Consell d’Estat es realitzaran tenint en especial 
consideració els principis de mèrit i capacitat.»

Onze. Es modifica l’article 17, que queda redactat en 
els termes següents:

«Article 17.
1. La ponència en els assumptes en què haja 

d’entendre el Consell en Ple correspondrà a la 
Comissió Permanent o a la Comissió d’Estudis, ate-
nent les seues respectives competències.

2. Correspon a les Seccions preparar el despatx 
dels assumptes del quals haja de conéixer la Comis-
sió Permanent.

3. La distribució d’assumptes entre les Secci-
ons, segons els ministeris d’on aquells procedis-
quen o la seua naturalesa, es fixarà per resolució del 
president del Consell d’Estat, a proposta de la 
Comissió Permanent.

4. La Comissió d’Estudis s’ajustarà en la seua 
actuació al que dispose sobre la seua organització i fun-
cionament el reglament orgànic del Consell d’Estat.»
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Dotze. Es modifica l’article 20, que queda redactat en 
els termes següents: 

«Article 20.
1. El Consell d’Estat, en Ple o en Comissió Per-

manent, podrà elevar al Govern les propostes que 
jutge oportunes sobre qualsevol assumpte que la 
pràctica i experiència de les seues funcions li sugge-
risquen.

2. El Consell d’Estat en Ple elevarà anualment 
al Govern una memòria en què, amb ocasió d’expo-
sar l’activitat del Consell en el període anterior, reco-
llirà les observacions sobre el funcionament dels 
servicis públics que resulten dels assumptes consul-
tats i els suggeriments de disposicions generals i 
mesures a adoptar per al millor funcionament de 
l’Administració.»

Tretze. S’afig un nou apartat 1 a l’article 21, amb el 
correlatiu desplaçament en la numeració dels apartats 
actuals:

«1. Avantprojectes de reforma constitucional, 
quan la proposta no haja sigut elaborada pel Consell 
d’Estat.»

Catorze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 21, que 
manté la seua numeració, passant l’actual 1 a ser el 3. 
L’apartat 2 queda redactat en els termes següents:

«2. Avantprojectes de lleis que hagen de dictar-
se en execució, compliment o desenvolupament de 
tractats, convenis o acords internacionals i del dret 
comunitari europeu.»

Quinze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 22, que 
queda redactat en els termes següents: 

«2. Disposicions reglamentàries que es dicten 
en execució, compliment o desplegament de trac-
tats, convenis o acords internacionals i del dret 
comunitari europeu.»

Setze. Es modifica l’apartat 6 de l’article 22, que queda 
redactat en els termes següents:

«6. Impugnació de les disposicions i resoluci-
ons adoptades pels òrgans de les comunitats autò-
nomes davant del Tribunal Constitucional, amb 
caràcter previ a la interposició del recurs.»

Dèsset. Es modifica l’apartat 10 de l’article 22, que 
queda redactat en els termes següents: 

«10. Revisió d’ofici de disposicions administra-
tives i d’actes administratius, en els supòsits previs-
tos per les lleis.»

Díhuit. Es modifica l’apartat 13 de l’article 22, que 
queda redactat en els termes següents:

«13. Reclamacions que, en concepte d’indem-
nització de danys i perjuís, es formulen a l’Adminis-
tració de l’Estat a partir de 6.000 euros o de la quan-
tia superior que establisquen les lleis.»

Dènou. S’introduïx un nou article 23, amb el conse-
güent desplaçament de la numeració dels restants articles 
vigents de la llei orgànica. El nou article 23 quedarà redac-
tat en els termes següents:

«Article 23.
1. La Comissió d’Estudis ordenarà, dirigirà i 

supervisarà la realització dels estudis, informes o 
memòries encarregats pel Govern i, una vegada 
conclusos, emetrà juí sobre la seua suficiència i ade-
quació a l’encàrrec rebut.

2. La Comissió d’Estudis elaborarà les propostes 
legislatives o de reforma constitucional que el 

Govern encomane al Consell d’Estat i els sotmetrà al 
Ple, que es pronunciarà sobre estos per majoria sim-
ple. Els membres discrepants podran formular, dins 
del termini que reglamentàriament es determine, 
vots particulars, que es remetran al Govern junt amb 
el text aprovat.» 

Vint. El segon paràgraf de l’actual article 23, que 
passa a ser l’article 24, queda redactat en els termes 
següents: 

«El dictamen serà preceptiu per a les comunitats 
autònomes que no tinguen òrgan consultiu propi en 
els mateixos casos previstos per esta llei orgànica 
per a l’Estat, quan hagen assumit les competències 
corresponents.»

Vint-i-u. L’apartat 1 de l’actual article 25, que passa a 
ser l’article 26, queda redactat en els termes següents:

«1. El president del Consell d’Estat fixa l’orde 
del dia del Ple, de la Comissió Permanent i de la 
Comissió d’Estudis i presidix les seues sessions, 
ostenta la direcció de totes les dependències del 
Consell i la seua representació.»

Disposició addicional. Col·laboració amb el Consell 
d’Estat del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals i 
d’altres organismes i òrgans de l’Administració Gene-
ral de l’Estat.

1. El President del Consell d’Estat, amb l’acord de la 
Comissió d’Estudis, podrà encomanar al Centre d’Estudis 
Polítics i Constitucionals la realització de tasques determi-
nades per a dur a terme els estudis, informes o memòries 
o l’elaboració d’avantprojectes que el Govern encarregue 
al Consell d’Estat.

2. Quan l’índole dels assumptes ho requerisca, el 
Consell d’Estat podrà sol·licitar directament la col-
laboració d’altres organismes autònoms o unitats i
servicis administratius per a la realització dels estudis, 
informes o memòries que li hagen sigut encarregats pel 
Govern, i n’informarà els departaments ministerials de 
què depenguen els servicis sol·licitats. Estos departa-
ments adoptaran les mesures necessàries perquè les sol-
licituds siguen omplides.

Disposició transitòria. Adquisició de la condició de con-
sellers nats vitalicis pels expresidents del Govern.

Els qui a l’entrada en vigor d’esta llei orgànica siguen 
expresidents del Govern adquiriran la condició de conse-
llers nats d’Estat amb caràcter vitalici transcorreguts dos 
mesos des de la dita data, llevat que dins d’eixe termini 
manifesten expressament al president del Consell d’Estat 
la seua voluntat en contra. Els qui facen esta manifestació 
podran, no obstant això, exercir ulteriorment el seu dret 
conforme a l’article 8 de la Llei Orgànica del Consell d’Es-
tat.

Disposició final. Entrada en vigor.

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 desembre del 2004.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


