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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8846 Llei orgànica 5/2011, de 20 de maig, complementària de la Llei 11/2011, de 20 

de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge i de 
regulació de l’arbitratge institucional en l’Administració General de l’Estat per a 
la modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la 

sanciono.

PREÀMBUL

La Llei de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge i de regulació de 
l’arbitratge institucional a l’Administració General de l’Estat, s’emmarca dins de l’impuls 
que es pretén donar als anomenats sistemes alternatius de resolució de conflictes, que no 
deixa de tenir repercussió en l’àmbit de la Justícia.

Amb aquesta reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, es pretén 
dotar de més seguretat i confiança jurídica aquesta institució, per augmentar la celebració 
de procediments arbitrals, sobretot des del pla internacional. Per a això es modifiquen les 
atribucions dels òrgans jurisdiccionals en matèria d’arbitratge. Així la Sala Civil i Penal del 
Tribunal Superior de Justícia passa a conèixer de determinades funcions de suport 
(nomenament i remoció judicial d’àrbitres) i control de l’arbitratge (acció d’anul·lació del 
laude) que fixi la llei. Però també se li atribueix el coneixement de les peticions d’exequàtur 
o sol·licituds de reconeixement de laudes o resolucions arbitrals estrangers. Totes aquestes 
atribucions fins ara corresponien als jutjats de primera instància i als jutjats mercantils, 
però s’ha considerat convenient traslladar-les al Tribunal Superior de Justícia, amb un 
àmbit territorial amb més visibilitat als efectes d’arbitratge internacional que els jutjats 
unipersonals i que permeten més unificació de criteris del que actualment passa amb les 
audiències provincials. Això no significa que el Jutjat de Primera Instància no conservi les 
seves atribucions en matèria d’ajuda i suport a l’arbitratge, així com per a l’execució de 
sentències, laudes, i altres resolucions judicials o arbitrals estrangeres. Però s’aprofita per 
delimitar i concretar les atribucions del Jutjat Mercantil en matèria d’arbitratge, que es 
redueixen, en detriment del Jutjat de Primera Instància, amb la qual cosa se’ls descarrega 
de qüestions no estrictament mercantils.

Aquestes noves competències han de tenir el seu reflex en els preceptes corresponents 
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

Juntament amb això, es tracta de resoldre altres problemes detectats a la pràctica en 
relació amb les competències en matèria concursal dels jutges del concurs i les actuacions 
de suport a l’arbitratge, i que comporten la modificació de l’article 86 ter de la Llei orgànica 
del poder judicial.

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

U. S’afegeix una nova lletra c) a l’apartat 1 de l’article 73, amb la redacció següent:

«c) De les funcions de suport i control de l’arbitratge que estableixi la llei, així 
com de les peticions d’exequàtur de laudes o resolucions arbitrals estrangers, tret 
que, d’acord amb el que acorden els tractats o les normes de la Unió Europea, en 
correspongui el coneixement a un altre jutjat o tribunal.»
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Dos. Es modifica el número 5 de l’article 85, amb la redacció següent:

«5. De les sol·licituds de reconeixement i execució de sentències i altres 
resolucions judicials estrangeres i de l’execució de laudes o resolucions arbitrals 
estrangers, tret que, d’acord amb el que acorden els tractats i altres normes 
internacionals, en correspongui el coneixement a un altre jutjat o tribunal.»

Tres. Es modifiquen el número 4t de l’apartat 1 i l’apartat 3 de l’article 86 ter, que 
queden redactats de la manera següent:

«4t Tota mesura cautelar que afecti el patrimoni del concursat, excepte les que 
s’adoptin en els processos civils que queden exclosos de la seva jurisdicció al 
número 1r i sense perjudici de les mesures cautelars que puguin decretar els àrbitres 
durant un procediment arbitral.»

«3. Els jutjats mercantils tenen competència per al reconeixement i l’execució 
de sentències i altres resolucions judicials estrangeres, quan aquestes versin sobre 
matèries de la seva competència, tret que, d’acord amb el que acorden els tractats 
i altres normes internacionals, en correspongui el coneixement a un altre jutjat o 
tribunal.»

Disposició derogatòria. Derogació de normes.

Es deroga la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 86 ter de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei orgànica es dicta en exercici de les competències atribuïdes a l’Estat en 
matèria d’administració de justícia i legislació processal per l’article 149.1.5a i 6a de la 
Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva 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, 20 de maig de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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