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novembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 
76/768/CEE del Consell, relativa als productes cosmètics, 
per adaptar els seus annexos II i III al progrés tècnic.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de maig de 2006.

SALGADO MÉNDEZ

CAP DE L’ESTAT
9957 LLEI ORGÀNICA 5/2006, de 5 de juny, comple-

mentària de la Llei per a l’eficàcia a la Unió Euro-
pea de les resolucions d’embargament i d’asse-
gurament de proves en procediments penals, per 
la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial. («BOE» 134, de 6-6-2006, 
i «BOE» 141, de 14-6-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2006, per a l’eficàcia a la Unió Europea de 
les resolucions d’embargament i d’assegurament de pro-
ves en procediments penals, estableix a l’article 3 que els 
jutges d’instrucció del lloc on hi hagi els béns o els ele-
ments de prova als quals es refereixi la resolució judicial 
estrangera són competents per al seu compliment. Per 
aquest motiu, és necessari modificar la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que enumera les 
competències dels òrgans jurisdiccionals.

Així, s’ha d’afegir a l’apartat 1 de l’article 87 de l’es-
mentada Llei l’atribució als jutjats d’instrucció de la com-
petència per al compliment de les sol·licituds d’adopció 
de mesures d’embargament i assegurament de proves 
rebudes de les autoritats judicials d’un altre Estat membre 
de la Unió Europea.

Article únic. Modificació de l’apartat 1 de l’article 87 de 
la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial.

S’afegeix una lletra g) a l’apartat 1 de l’article 87 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, amb 
la redacció següent:

«g) De l’execució de les mesures d’embarga-
ment i assegurament de proves transmeses per un 
òrgan judicial d’un Estat membre de la Unió Euro-
pea que les hagi acordat en un procés penal, quan 
els béns o els elements de prova estiguin en territori 
espanyol».

Disposició final primera. Competència estatal.

Aquesta Llei orgànica es dicta en exercici de les com-
petències atribuïdes a l’Estat en matèria de legislació 
processal per l’article 149.1.6a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica 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 orgànica i que la facin complir.

Madrid, 5 de juny de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

(Aquesta Llei orgànica s’inclou tenint en compte la Correció d’errors 
publicada en el «BOE» núm.141, de 14-6-2006.)

9958 LLEI 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televi-
sió de titularitat estatal. («BOE» 134, de 6-6-2006.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució, a l’article 20, garanteix valors de plura-
lisme, veracitat i accessibilitat amb la finalitat de contribuir 
a la formació d’una opinió pública informada, i preveu la 
regulació per llei de l’organització i el control parlamentari 
dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat.

L’activitat dels mitjans de comunicació de titularitat 
pública s’ha de regir per un criteri de servei públic, fet que 
delimita la seva organització i el seu finançament, els con-
trols als quals queden subjectes, així com els continguts 
de les seves emissions i les garanties del dret d’accés.

El fi d’aquesta Llei és, d’una banda, dotar la ràdio i la 
televisió de titularitat estatal d’un règim jurídic que garan-
teixi la seva independència, neutralitat i objectivitat i que 
estableixi estructures organitzatives i un model de finan-
çament que els permeti complir la seva tasca de servei 
públic amb eficàcia, qualitat i reconeixement públic. D’al-
tra banda, reforça la intervenció del Parlament i preveu la 
supervisió de la seva activitat per una autoritat audiovi-
sual independent.

La Llei recull les principals propostes de l’informe ela-
borat pel Consell per a la reforma dels mitjans de comuni-
cació de titularitat de l’Estat creat pel Reial decret 744/2004, 
de 23 d’abril. Assumeix la necessitat d’una reforma, per 
elevar les exigències de neutralitat, transparència i quali-
tat; superar una regulació insuficient i antiquada; i establir 
un mecanisme de finançament estable i sostingut per 
adequar-se als principis comunitaris de proporcionalitat i 
transparència en la gestió del servei públic de ràdio i tele-
visió, evitant un procés de finançament de dèficit corrents 
mitjançant el recurs a l’endeutament.

La reforma resulta inevitable en un context de desen-
volupament tecnològic, l’aparició de nous operadors 
públics autonòmics i privats, la difusió d’aquests serveis 
mitjançant el satèl·lit i el cable, la seva coexistència amb 


