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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
12133 Llei Orgànica 6/2010, de 27 de juliol, complementària de la Llei 31/2010, de 27 

de juliol, sobre simplificació de l’intercanvi d’informació i intel·ligència entre els 
servicis de seguretat dels estats membres de la Unió Europea, per la qual es 
modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

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:

PREÀMBUL

La Llei sobre simplificació de l’intercanvi d’informació i intel·ligència entre els servicis 
de seguretat dels estats membres de la Unió Europea establix, en la disposició addicional 
segona, apartat segon, que, quan es requerisca autorització judicial per a l’accés a la 
informació sol·licitada, els òrgans jurisdiccionals competents per a autoritzar o, si és el cas, 
denegar l’accés seran els jutjats centrals d’instrucció de l’Audiència Nacional, llevat que la 
informació forme part d’un procediment judicial obert, i en este cas el competent amb este 
fi serà l’òrgan judicial que estiga coneixent d’este procediment.

En conseqüència, s’ha de donar una nova redacció a l’article 88 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, que assigne als jutjats centrals d’instrucció la 
competència per a autoritzar o, si és el cas, denegar, quan es requerisca autorització 
judicial, l’accés a la informació sol·licitada en el marc de la llei esmentada en el paràgraf 
anterior, sempre que la informació sol·licitada no forme part d’una investigació duta a terme 
en el si d’un procediment judicial obert, i en este cas la competència correspondrà a l’òrgan 
jurisdiccional que estiga coneixent d’este procediment.

Article únic. Modificació de l’article 88 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial.

L’article 88 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, queda redactat 
de la manera següent:

«En la vila de Madrid podrà haver-hi un o més jutjats centrals d’instrucció, amb 
jurisdicció en tot Espanya, que instruiran les causes l’enjudiciament de les quals 
corresponga a la Sala Penal de l’Audiència Nacional o, si és el cas, als jutjats centrals 
penals i que tramitaran els expedients d’execució de les ordes europees de detenció 
i entrega, i d’extradició passiva, així com les sol·licituds d’informació entre els servicis 
de seguretat dels estats membres de la Unió Europea quan requerisquen autorització 
judicial, en els termes que preveu la llei.»

Disposició final primera. Competència estatal.

Esta llei orgànica es dicta en exercici de les competències atribuïdes a l’Estat en 
matèria de legislació processal per l’article 149.1.6a de la Constitució.
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Disposició final segona. 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, 27 de juliol de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


