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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3860 Llei orgànica 1/2013, d’11 d’abril, sobre el procés de renovació del Consell 

General del Poder Judicial, per la qual se suspèn la vigència de l’article 112 i 
parcialment la del 114 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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 114 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, estableix que «el 
Consell General del Poder Judicial es renova en la seva totalitat cada cinc anys, comptats 
des de la data de la seva constitució. A aquest efecte, i amb sis mesos d’antelació a 
l’expiració del mandat del Consell, el seu president s’ha d’adreçar als de les cambres i 
sol·licitar-los que aquestes cambres procedeixin a elegir els nous vocals; ha de posar en 
coneixement seu les dades de l’escalafó i del Registre d’associacions professionals de 
jutges i magistrats que constin al Consell en la data esmentada, que són les determinants 
per a la presentació de candidatures d’acord amb el que disposa l’article 112».

Mitjançant els reials decrets 1574/2008 i 1575/2008, de 22 de setembre («BOE» del 23), 
es van nomenar els actuals vocals del Consell General del Poder Judicial, a proposta del 
Congrés dels Diputats i del Senat, respectivament. La sessió constitutiva del Consell General 
del Poder Judicial va tenir lloc el dia 24 de setembre de 2008, data en què els vocals van 
elegir el president, en virtut de l’article 115 de la Llei orgànica 6/1985. Per això, de conformitat 
amb la Llei orgànica del poder judicial, i tenint en compte que el Consell actual es va constituir 
el 24 de setembre de 2008, el president del Consell General del Poder Judicial ha de posar en 
marxa el procés de renovació del Consell el 24 de març de 2013.

Tanmateix, el passat dia 21 de desembre de 2012, el Consell de Ministres va aprovar 
l’«Avantprojecte de Llei orgànica de reforma del Consell General del Poder Judicial, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial», en el qual 
s’estableix un nou sistema per a la designació dels membres del Consell esmentat, amb 
l’objectiu clar que la propera renovació de l’òrgan ja es porti a terme de conformitat amb el 
sistema nou.

L’entrada en vigor d’un nou sistema d’elecció dels vocals del Consell General del 
Poder Judicial en dates pròximes a la seva renovació no és un fet ignot en la història del 
Consell General del Poder Judicial. Precisament, la redacció vigent de l’article 112 de la 
Llei orgànica del poder judicial es va introduir mitjançant la Llei orgànica 2/2001, de 28 de 
juny («BOE» de 29 de juny), i a través d’aquest es va modificar el sistema d’elecció dels 
vocals del Consell General del Poder Judicial, ja que estava pròxima (com deia la mateixa 
exposició de motius de la Llei orgànica esmentada) l’expiració del mandat d’aquell 
Consell. Per això, amb una immediatesa absoluta, l’endemà de l’aprovació de la Llei 
esmentada, el president del Consell General del Poder Judicial va aprovar una instrucció 
(«BOE» de 30 de juny) que determinava el nombre de candidats que havien de presentar 
les associacions judicials i concretava els aspectes del procés de formulació de 
candidatures a vocal del Consell.
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Davant d’aquesta situació extraordinària, la posada en marxa del procediment de 
designació de vocals que actualment preveuen els articles 112 i 114 de la Llei orgànica 
del poder judicial finalment no podria desplegar cap efecte jurídic atès que, en el moment 
en què la renovació s’hagués de produir (setembre de 2013), ja hauria entrat en vigor la 
nova Llei i, en virtut del que preveu el número 1 de la disposició final de l’Avantprojecte, 
aquesta entrada en vigor suposaria la derogació de tota la regulació actual sobre 
renovació, designació i elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial i sobre 
la seva constitució.

Amb la finalitat, per tant, d’evitar que es produeixi aquesta situació, es considera 
procedent suspendre la vigència de l’article 112 de la Llei orgànica del poder judicial, així 
com de l’incís de l’article 114 que suposaria la posada en marxa del procés de renovació, 
per tal d’evitar l’entrada en funcionament dels mecanismes de designació previstos 
actualment, que responen a un procediment per a la renovació del Consell amb un 
sistema d’elecció que, precisament, està sent objecte de modificació a través de 
l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma del Consell General del Poder Judicial, per la 
qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. En qualsevol cas, 
el límit temporal d’aquesta suspensió s’estableix en el moment en què es produeixi 
l’expiració del mandat de l’actual Consell General del Poder Judicial, perquè hagi 
transcorregut el període de cinc anys, comptats des de la data de la seva constitució, que 
estableix l’article 114 de l’esmentada Llei orgànica.

Article únic. Suspensió total de la vigència de l’article 112 i parcial de l’article 114 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

1. Se suspèn la vigència de l’article 112 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial.

2. Se suspèn la vigència de l’incís següent de l’article 114 de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial: «sol·licitar-los que aquestes cambres procedeixin a elegir 
els nous vocals;».

3. La suspensió que preveuen els apartats anteriors té efectes fins a la data en què 
es produeixi l’expiració del mandat de l’actual Consell General del Poder Judicial, perquè 
hagi transcorregut el període de cinc anys, comptats des de la data de la seva constitució, 
que estableix l’article 114 de la Llei orgànica del poder judicial.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al «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, 11 d’abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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