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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4907

Llei orgànica 4/2021, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per a l’establiment del règim jurídic
aplicable al Consell General del Poder Judicial en funcions.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono:
PREÀMBUL
I
Aquesta norma té per objecte establir el règim jurídic aplicable al Consell General del
Poder Judicial quan la composició d’aquest no es renovi en el termini establert per la
Constitució, i aboca l’òrgan constitucional a continuar en funcions fins a la seva renovació.
La durada del mandat dels vocals del Consell es determina de manera clara i
inequívoca en la Constitució espanyola, que estableix a l’article 122.3 que el «Consell
General del Poder Judicial serà integrat pel president del Tribunal Suprem, que el presidirà,
i per vint membres nomenats pel rei per un període de cinc anys».
De la mateixa manera, a l’article 570.2 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial, es fa referència a la situació resultant de la finalització del termini sense que
hagin estat designats nous vocals, i s’hi assenyala que «si cap de les dues cambres no ha
designat en el termini legalment previst els vocals que li corresponen, el Consell sortint ha
de continuar en funcions fins a la presa de possessió del nou, i no es pot procedir, fins
aleshores, a elegir el nou president del Consell General del Poder Judicial».
És evident que la superació del termini màxim de mandat sense que s’hagi produït la
renovació deguda situa el Consell General del Poder Judicial en una situació extraordinària,
i el seu règim jurídic no pot ser el mateix que l’aplicable al període normal de funcionament.
Una mostra d’aquesta diferència és la terminologia utilitzada a la Llei orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del poder judicial, per denominar el Consell que supera el seu mandat, que passa
a ser «sortint» i, per tant, a continuar exclusivament «en funcions». Malgrat això i a
diferència del que passa amb altres òrgans constitucionals com el Govern o les Corts
Generals, els quals disposen d’una regulació exhaustiva sobre com han d’operar quan
estan en funcions o dissoltes, respectivament, en el cas del Consell General del Poder
Judicial no hi ha cap previsió sobre la matèria més enllà de l’article de la Llei orgànica 6/1985
esmentat.
Aquesta llacuna jurídica constitueix, sens dubte, un dèficit en el disseny constitucional
de l’Estat que s’ha de corregir. Partint del fet que sempre és desitjable que la renovació del
Consell General del Poder Judicial es produeixi de manera immediata a la finalització del
seu mandat, no obstant això, s’ha de preveure un règim jurídic complet i adequat per a
quan aquesta circumstància no es doni. L’existència d’una normativa apropiada per a
aquests casos significa una garantia bàsica per al funcionament correcte de l’Administració
de justícia, així com un mitjà per afavorir-ne la renovació; però, sobretot, és fonamental
amb vista a salvaguardar la legitimitat de l’òrgan.
No s’ha d’oblidar que, com a màxim òrgan de govern del poder judicial, el Consell
General del Poder Judicial és una peça clau en el disseny institucional propi del nostre Estat
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de dret. I ho és, no solament per garantir la independència dels qui exerceixen la potestat
jurisdiccional, sinó també per aportar legitimitat democràtica al tercer poder de l’Estat.
Del que s’ha exposat anteriorment es col·legeix la necessitat de limitar les decisions
adoptades per un Consell sortint, els membres del qual han excedit el període constitucional
de mandat. Així, facultats com la de proposar el nomenament del president del Tribunal
Suprem, dels presidents de les audiències, dels tribunals superiors de justícia i l’Audiència
Nacional, dels presidents de sala i els magistrats del Tribunal Suprem o dels magistrats del
Tribunal Constitucional han de quedar excloses de l’àmbit competencial del Consell quan
aquest està en funcions. Aquestes limitacions lògiques, derivades del caràcter excepcional
de la no renovació en el termini, també s’han d’establir en relació amb el nomenament dels
directors de l’Escola Judicial i del Centre de Documentació Judicial, així com del
vicepresident del Tribunal Suprem, el promotor de l’acció disciplinària, el director del
Gabinet Tècnic del Consell General del Poder Judicial i el cap de la inspecció de tribunals.
Per contra, les facultats que són necessàries per garantir el funcionament normal de
l’òrgan i no impliquin una ingerència en les atribucions legítimes del Consell entrant són
recollides expressament en el règim jurídic del qual aquesta norma dota el Consell en
funcions. D’aquesta manera es garanteix que no es produeixi una paràlisi en el seu
funcionament.
Com que no es tracta d’un òrgan jurisdiccional, que no podria veure paralitzada la seva
activitat ni deixar en suspens cap de les seves atribucions, és possible separar les facultats
del Consell General del Poder Judicial en funcions que són indispensables per al govern i
bon funcionament de jutjats i tribunals de les altres que, per contra, formen un feix de
competències i atribucions que legítimament han de correspondre al Consell entrant o
renovat i no al sortint.
Article únic. Modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, en els termes
següents:
U.

S’hi introdueix un nou article 570 bis, amb la redacció següent:
«Article 570 bis.
1. Quan, pel fet de no haver-se produït la seva renovació en el termini previst
legalment, el Consell General del Poder Judicial entri en funcions segons el que
preveu l’apartat 2 de l’article 570, la seva activitat s’ha de limitar a la realització de
les atribucions següents:
1a Ser escoltat pel Govern abans del nomenament del fiscal general de l’Estat.
2a Participar, en els termes previstos legalment, en la selecció de jutges i
magistrats.
3a Resoldre el que sigui procedent en matèria de formació i perfeccionament,
provisió de destinacions, ascensos reglats, situacions administratives i règim
disciplinari de jutges i magistrats.
4a Exercir l’alta inspecció de tribunals, així com la supervisió i coordinació de
l’activitat inspectora ordinària dels presidents i les sales de govern dels tribunals.
5a Tenir cura de la publicació oficial de les sentències i altres resolucions que
es determinin del Tribunal Suprem i de la resta d’òrgans judicials.
6a Garantir el funcionament i actualitzar els programes formatius de l’Escola
Judicial.
7a Exercir la potestat reglamentària en les matèries següents:
a) La publicitat de les actuacions judicials.
b) La publicació i reutilització de les resolucions judicials.
c) L’habilitació de dies i hores, així com la fixació d’hores d’audiència pública.
d) La constitució dels òrgans judicials fora de la seva seu.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 76

Dimarts 30 de març de 2021

Secc. I. Pàg. 3

e) El règim de guàrdies dels òrgans jurisdiccionals.
f) L’organització i la gestió de l’actuació dels òrgans judicials espanyols en
matèria de cooperació jurisdiccional interna i internacional.
g) Les condicions accessòries per a l’exercici dels drets i deures que formen
l’estatut de jutges i magistrats, així com el règim jurídic de les associacions judicials,
sense que aquest desplegament reglamentari pugui comportar cap innovació o
alteració de la regulació legal.
8a Aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari al seu servei.
9a Col·laborar amb l’autoritat de control en matèria de protecció de dades en
l’àmbit de l’Administració de justícia.
10a Rebre queixes dels ciutadans en matèries relacionades amb
l’Administració de justícia.
11a Elaborar i executar el seu propi pressupost, en els termes que preveu
aquesta Llei orgànica.
12a Proposar, amb la justificació prèvia de la necessitat, les mesures de reforç
que siguin necessàries en òrgans judicials concrets.
13a Emetre informe en els expedients de responsabilitat patrimonial per
funcionament anormal de l’Administració de Justícia.
14a Recopilar i actualitzar els principis d’ètica judicial i procedir a la seva
divulgació, així com a la seva promoció amb altres entitats i organitzacions judicials,
nacionals o internacionals.
15a Elaborar els informes sobre els avantprojectes de llei i les disposicions
generals que en virtut del que disposa l’article 561 li corresponguin.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, el Consell en funcions pot
dur a terme les altres actuacions que siguin indispensables per garantir el
funcionament ordinari de l’òrgan.»
Dos.

S’hi introdueix un nou article 598 bis, amb la redacció següent:

«Article 598 bis.
Quan el Consell General del Poder Judicial estigui en funcions, segons el que
preveu l’article 570.2, la seva Presidència no pot acordar el cessament del secretari
general ni del vicesecretari general del Consell General del Poder Judicial.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Llei 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, 29 de març de 2021.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

https://www.boe.es
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