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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
14113 Reial decret 1009/2017, d’1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 

437/1983, de 9 de febrer, sobre constitució i funcionament del Consell Fiscal, 
per facilitar la constitució de meses electorals a les fiscalies d’àrea.

La Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 50/1981, de 30 de 
desembre, reguladora de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, va reformar l’estructura del 
ministeri públic a través de la reordenació del seu model d’implantació geogràfica, 
jeràrquica i funcional. Aquestes modificacions han donat lloc al seu torn a l’actualització 
produïda pel Reial decret 1372/2009, de 28 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 
437/1983, de 9 de febrer, sobre constitució i funcionament del Consell Fiscal, que va 
adaptar alguns aspectes relatius a l’organització del Consell Fiscal.

Recentment, la Fiscalia General de l’Estat ha proposat una nova modificació del Reial 
decret 437/1983, de 9 de febrer, que preveu diversos aspectes modernitzadors i operatius, 
entre els quals destaca la necessitat de constituir seccions territorials de la circumscripció 
territorial única a les nombroses fiscalies d’àrea creades per la Llei 24/2007, de 9 d’octubre.

En l’actualitat, els articles 15 i 16 del Reial decret 437/1983, de 9 de febrer, només 
preveuen les seccions territorials, on es constitueixen les meses electorals per elegir els 
vocals del Consell Fiscal, a les fiscalies de les comunitats autònomes i a les fiscalies 
provincials, fet que suposa que els votants que presten serveis a les fiscalies d’àrea s’hagin 
de desplaçar en jornada laboral a les capitals on es constitueixen les meses de votació, 
amb l’eventual incidència que això pugui tenir en els serveis i altres incomoditats d’ordre 
personal.

Aquest Reial decret modifica els articles esmentats del Reial decret 437/1983, de 9 de 
febrer, i disposa la constitució de seccions a les fiscalies d’àrea, de manera que també 
disposin de la mesa electoral corresponent, i preveu que, en cas que la direcció de les 
fiscalies d’àrea estigui vacant, la mesa electoral la presideix el fiscal més antic de la 
plantilla de la Fiscalia.

Amb això es facilita l’exercici del dret al sufragi en les eleccions al Consell Fiscal, tenint 
en compte que en aquest procés electoral hi participen sense excepció tots els membres 
de la carrera fiscal en servei actiu.

El Reial decret ha rebut l’informe del Consell Fiscal, de conformitat amb el que preveu 
l’article 14.4.j) de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut orgànic 
del Ministeri Fiscal.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1 de desembre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 437/1983, de 9 de febrer, sobre constitució i 
funcionament del Consell Fiscal.

El Reial decret 437/1983, de 9 de febrer, sobre constitució i funcionament del Consell 
Fiscal, queda modificat de la manera següent:

U. El paràgraf primer de l’article 15 queda redactat de la manera següent:

«La circumscripció electoral és única per a tot el territori nacional i es distribueix 
per seccions, corresponents a cadascuna de les fiscalies de les comunitats 
autònomes, fiscalies provincials i fiscalies d’àrea, que agrupen els electors que hi 
estan destinats, incloent-hi els que ho estiguin a les seccions territorials d’aquestes. 
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Se n’exceptuen les fiscalies provincials que comparteixin seu amb la fiscalia de la 
comunitat autònoma respectiva, la qual integra en la seva secció els electors 
d’aquelles.»

Dos. El paràgraf primer de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«A les seus de les fiscalies esmentades en el primer paràgraf de l’article anterior 
es constitueix una mesa electoral integrada pel fiscal en cap respectiu, que la 
presideix, i els fiscals de més i menys antiguitat de la plantilla de la fiscalia, sigui 
quina sigui la seva categoria. A les fiscalies d’àrea, si està vacant la direcció, 
presideix la mesa electoral el fiscal més antic de la plantilla de la fiscalia.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 1 de desembre de 2017.

FELIPE R.

El ministre de Justícia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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