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c) El paràgraf segon de l’article 958 de la Llei d’en-
judiciament civil de 3 de febrer de 1881.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

El Govern, en el termini de sis mesos a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar el Reglament
d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció profes-
sional del personal al Servei de l’Administració de justícia,
el Reglament de règim disciplinari del personal al Servei
de l’Administració de justícia i el Reglament orgànic del
cos de secretaris judicials.

Disposició final segona. Adequació de normes proces-
sals.

En el termini d’un any, el Govern ha de remetre a
les Corts Generals els projectes de llei procedents per
adequar les lleis de procediment a les disposicions modi-
ficades per aquesta Llei.

Disposició final tercera. Rang normatiu.

En aquesta Llei orgànica tenen caràcter de llei ordi-
nària les disposicions addicionals desena, onzena, dot-
zena, tretzena, catorzena i setzena, així com la disposició
transitòria desena.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 23 de desembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

23645 LLEI ORGÀNICA 20/2003, de 23 de desem-
bre, de modificació de la Llei orgànica del
poder judicial i del Codi penal. («BOE» 309,
de 26-12-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

Article primer. Modificació de la Llei orgànica del
poder judicial.

Es modifica el paràgraf g) de l’apartat 2 de l’article
86 ter de la Llei orgànica del poder judicial, que queda
redactat en els termes següents:

«g) Dels temes atribuïts als jutjats de primera
instància a l’article 8 de la Llei d’arbitratge quan
estiguin referits a matèries previstes en aquest
apartat.»

Article segon. Modificació del Codi penal.

S’afegeixen al Codi penal els articles 506 bis, 521
bis i 576 bis, en els següents termes:

«506 bis.
1. L’autoritat o el funcionari públic que, no

tenint manifestament competències o atribucions

per fer-ho, convoqui o autoritzi la convocatòria d’e-
leccions generals, autonòmiques o locals o con-
sultes populars per via de referèndum en qualsevol
de les modalitats que preveu la Constitució, es cas-
tiga amb la pena de presó de tres a cinc anys i
inhabilitació absoluta per un temps superior entre
tres i cinc anys al de la durada de la pena de privació
de llibertat imposada.

2. L’autoritat o el funcionari públic que, sense
fer la convocatòria o l’autorització a què es refereix
l’apartat anterior, faciliti, promogui o asseguri el pro-
cés d’eleccions generals, autonòmiques o locals o
consultes populars per la via de referèndum en qual-
sevol de les modalitats previstes en la Constitució
convocades per qui manca manifestament de com-
petència o atribucions per fer-ho, una vegada acor-
dada la i�egalitat del procés es castiga amb la pena
de presó d’un a tres anys i inhabilitació absoluta
per un temps superior d’entre un i tres anys al de
la durada de la pena de privació de llibertat impo-
sada.»

«521 bis.

Els que, en ocasió d’un procés d’eleccions gene-
rals, autonòmiques o locals o consultes populars
per la via de referèndum en qualsevol de les moda-
litats previstes a la Constitució convocades per qui
manca manifestament de competències o atribu-
cions per fer-ho, participin com a interventors o
facilitin, promoguin o assegurin la seva realització
una vegada acordada la i�egalitat del procés són
castigats amb la pena de presó de sis mesos a
un any o una multa de 12 a 24 mesos.»

«576 bis.

1. L’autoritat o el funcionari públic que doni
fons o béns de naturalesa pública, subvencions o
ajuts públics de qualsevol classe a associacions i�e-
gals o partits polítics dissolts o suspesos per reso-
lució judicial per dur a terme conductes relacio-
nades amb els delictes a què es refereix aquesta
secció, així com als partits polítics, persones físi-
ques o jurídiques, entitats sense personalitat jurí-
dica, i, en particular, grups parlamentaris o agru-
pacions d’electors que, de fet, continuïn o suc-
ceeixin l’activitat d’aquests partits polítics dissolts
o suspesos es castiga amb la pena de tres a cinc
anys de presó.

2. S’imposa la pena superior en grau a la pre-
vista a l’apartat anterior a l’autoritat o el funcionari
públic que continuï amb les conductes previstes
en aquest article una vegada requerit judicialment
o administrativament perquè cessi en aquestes
conductes.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

L’article primer d’aquesta Llei orgànica entra en vigor
el mateix dia en què ho faci la Llei orgànica 8/2003,
de 9 de juliol, per a la reforma concursal, per la qual
es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial, i l’article segon entra en vigor l’endemà
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 23 de desembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


