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Llei orgànica 8/2011, de 21 de juliol, complementària de la Llei del Registre
Civil, 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 vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
La Llei del Registre Civil introdueix novetats importants en la configuració d’aquesta
institució en què s’inscriu i es dóna publicitat als aspectes essencials de l’estat civil de les
persones. Entre aquests canvis destaca la desjudicialització de la tasca registral.
Aquesta nova forma de gestió del Registre Civil exigeix un ajust de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que fins ara atribuïa, a l’article 2.2, als jutjats i
tribunals les funcions de Registre Civil, atribució que en determinats aspectes era
desplegada en els articles 86 i 100 de l’esmentada Llei. Aquesta Llei revisa aquestes
previsions per ajustar-les amb el nou Registre Civil.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que en aquest model els encarregats del Registre
Civil passen a ser tant funcionaris de carrera del subgrup A1 que tinguin la llicenciatura en
dret o titulació universitària que la substitueixi com secretaris judicials. Per això, és
necessari afegir un nou paràgraf a l’article 445.1 de la Llei orgànica, que prevegi la
possibilitat que els secretaris judicials siguin designats encarregats del Registre Civil i, en
aquest cas, passin a la situació administrativa de serveis especials.
Article únic. Modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Es modifiquen els articles 2, apartat 2, 100, apartat 1, i 445, apartat 1, es deroga
l’article 86 i se suprimeix un incís de la lletra A) de l’apartat 3 de l’article 521 de la Llei
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
U.

L’apartat 2 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:
«2. Els jutjats i tribunals no han d’exercir altres funcions que les que assenyala
el paràgraf anterior, i la resta que expressament els atribueixi la llei en garantia de
qualsevol dret.»

Dos. Es deroga l’article 86.
Tres. L’apartat 1 de l’article 100 té la redacció següent:
«1. Els jutjats de pau coneixen, en l’ordre civil, de la substanciació en primera
instància, decisió i execució dels processos que la llei determini i també compleixen
les altres funcions que la llei els atribueixi.»
Quatre.
següent:

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 445 amb la redacció
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«Així mateix, es poden trobar en la situació de serveis especials els secretaris
judicials que siguin designats encarregats del Registre Civil de conformitat amb el
que disposa la Llei del Registre Civil i les seves normes de desplegament.»
Cinc.

Se suprimeix a la lletra A) de l’apartat 3 de l’article 521 l’incís següent:

«El Registre Civil Central i els registres civils únics de cada localitat, on n’hi
hagi.»
Disposició final primera. Competència estatal.
Aquesta Llei orgànica es dicta en exercici de les competències atribuïdes a l’Estat a
l’article 149.1.6a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per
dictar la legislació processal.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap de tres anys 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, 21 de juliol de 2011.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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