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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7368

Llei Orgànica 4/2014, d’11 de juliol, complementària de la Llei de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es
modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei orgànica següent i jo la sancione:
PREÀMBUL
I
El Consell de Ministres va acordar el 26 d’octubre de 2012 la creació d’una Comissió
per a la Reforma de les Administracions Públiques, que havia d’elaborar un informe amb
propostes de mesures que dotaren l’Administració de la grandària, eficiència i flexibilitat
que demanen els ciutadans i l’economia del país.
Amb data 21 de juny de 2013, el Consell de Ministres va rebre de la vicepresidenta i
ministra de la Presidència i del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques l’esmentat
informe, i el Reial Decret 479/2013, d’eixa mateixa data, va crear l’Oficina per a l’Execució
de la Reforma de l’Administració com a òrgan encarregat de l’execució coordinada, el
seguiment i l’impuls de les mesures incloses en este, i de proposar noves mesures.
Des de la publicació de l’informe de la Comissió per a la Reforma de les
Administracions Públiques, i inclús amb anterioritat, s’han anat dictant diverses normes i
acords per a l’execució formal de les propostes que conté.
El present text arreplega noves mesures normatives que són necessàries per a
l’execució d’algunes de les propostes de l’informe.
La nova regulació del segon paràgraf de l’article 494 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1
de juliol, del Poder Judicial, suposarà una agilització dels tràmits de jubilació del personal
al servici de l’Administració de Justícia dels cossos generals i especials, a més d’una
organització més eficient de la seua gestió.
Efectivament, sent les comunitats autònomes amb competències transferides les que
gestionen totes les matèries relatives al seu estatut jurídic, sembla oportú que siguen els
seus òrgans competents els que n’acorden la jubilació, tal com, a més, succeïx amb la
resta del personal pertanyent a l’Administració General de l’Estat en situació de servici en
comunitats autònomes.
D’altra banda, en l’actualitat la constitució de tribunals delegats en cada comunitat
autònoma que oferisca les seues places de manera territorialitzada és obligada, i es
traduïx en el fet que una bona part d’estos no tenen atribuïda cap funció pròpia de caràcter
selectiu. Les funcions que realitzen són de caràcter merament auxiliar i administratiu i les
poden realitzar de manera més efectiva i econòmica els òrgans administratius ordinaris
de la comunitat.
Amb la nova regulació que es fa del paràgraf primer de l’article 487 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, es tracta de possibilitar que la constitució de tribunals delegats en les
comunitats autònomes i en les proves d’accés als cossos de funcionaris de l’Administració
de Justícia puga respondre a criteris d’oportunitat i racionalitat, i únicament es
constituïsquen quan el tipus de proves, el contingut de les funcions que han de realitzar,
així com el nombre de places o altres circumstàncies de caràcter objectiu, ho aconsellen.
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II
D’altra banda, per mitjà d’esta llei orgànica s’introduïxen algunes modificacions
necessàries en la Llei Orgànica del Poder Judicial. En primer lloc, es recupera el derogat
article 118. La Llei Orgànica 4/2013, de 28 de juny, de reforma del Consell General del
Poder Judicial, va derogar el títol II del llibre II de la Llei Orgànica del Poder Judicial, i la
regulació que contenia va passar a desplegar-se en un nou llibre VIII denominat «Del
Consell General del Poder Judicial». Esta modificació també va afectar el mencionat
article 118, que es va derogar sense que es traslladara el seu contingut a la nova redacció,
la qual cosa ha generat un desajust al tractar-se d’un precepte necessari, que regulava –a
pesar de la seua ubicació en la llei– la cobertura de destinacions els titulars de les quals
es troben en situació de servicis especials. És convenient, per tant, recuperar esta previsió
legislativa amb un nou article, amb els ajustos i actualitzacions que calguen. Tractant-se
d’una ordenació prevista, en principi, per als vocals del Consell General del Poder Judicial,
però aplicable en realitat a tots els jutges i magistrats en situació de servicis especials, el
nou precepte troba millor acomodament dins del capítol VII del llibre IV. I s’hi introduïxen
certes millores tècniques en relació amb el precepte derogat per a adaptar la regulació al
que és la pràctica en la cobertura de vacants per situació de servicis especials.
En segon lloc, es millora el règim de permisos per assumptes propis de la carrera
judicial, per a l’equiparació a la situació de la funció pública. La Llei Orgànica 8/2012,
de 27 de desembre, de mesures d’eficiència pressupostària en l’Administració de Justícia,
va modificar la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, per a adequar part de
la seua regulació i ajustar-la al gros de les mesures aplicables a les administracions
públiques i als empleats públics al seu servici, com a conseqüència de les mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat implantades per mitjà
del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. Entre les modificacions dutes a terme en la
Llei Orgànica del Poder Judicial es va reduir a tres el nombre de dies de permís per
assumptes propis per a jutges i magistrats, a fi d’equiparar este règim al de la resta de la
funció pública. Posteriorment, la millora de la situació econòmica ha permés recompensar
l’esforç realitzat llavors pel conjunt dels funcionaris públics amb la concessió de dies
addicionals de permís. I esta concessió ha d’estendre’s també a la carrera judicial, la qual
cosa exigix en este cas una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En
conseqüència, es modifica l’apartat 4 de l’article 373 de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
per a elevar a cinc el nombre anual de dies de permís dels jutges i magistrats, i equiparar
així el règim de permisos en la carrera judicial al de la resta de la funció pública.
III
Quant a un aspecte molt puntual de l’estatut dels vocals del Consell General del Poder
Judicial, s’introduïx un nou article 584 bis que, reproduint el contingut del fins ara
article 628, permet que esta regulació tinga una ubicació sistemàticament més correcta,
tant pel seu contingut com pel caràcter orgànic que li ha de correspondre. Este nou
precepte reproduïx el contingut de l’article 628 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, si bé
eliminant el seu apartat tercer, perquè este contenia una limitació que estava generant
disfuncions en la pràctica, ja que esta limitació només s’aplicava als vocals sense
dedicació exclusiva amb funcions en l’àmbit públic, sense que hi haja cap diferència,
quant a les comeses a exercir, entre els vocals que no integren la Comissió Permanent en
funció de la procedència professional d’estos.
IV
El 19 de juny d’enguany ha tingut lloc la publicació en el «Boletín Oficial del Estado»
de la Llei Orgànica 3/2014, de 18 de juny, per la qual es fa efectiva l’abdicació de sa
majestat el rei Juan Carlos I de Borbó.
La figura del rei està constitucionalment revestida de la inviolabilitat i immunitat que
tant els antecedents històrics com el dret comparat atribuïxen al cap de l’Estat, a l’establir
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l’apartat 3 de l’article 56 de la Constitució que «La persona del rei és inviolable i no està
subjecta a responsabilitat. Els seus actes estaran sempre referendats en la forma
establida en l’article 64, i no tindran validesa sense l’esmentada ratificació, excepte el que
disposa l’article 65.2».
D’acord amb els termes del text constitucional, tots els actes realitzats pel rei o la
reina durant el temps en què exercisca la direcció de l’Estat, siga quina siga la seua
naturalesa, queden emparats per la inviolabilitat i estan exempts de responsabilitat. Per
contra, els que realitzara després d’haver abdicat quedaran sotmesos, si és el cas, al
control jurisdiccional, per la qual cosa, al no estar previst en la normativa vigent el règim
que ha d’aplicar-se-li en relació amb les actuacions processals que el puguen afectar per
fets posteriors a la seua abdicació, cal establir-ne la regulació en la Llei Orgànica del
Poder Judicial.
En este sentit, el nou article que s’introduïx atribuïx el coneixement de les causes
civils i penals que contra ell es puguen dirigir pels referits fets al Tribunal Suprem, atenent
la dignitat de la figura de qui ha sigut el rei d’Espanya, així com al tractament dispensat
als titulars d’altres magistratures i poders de l’Estat.
I raons semblants concorren en la necessitat de dotar d’un aforament idèntic davant
del Tribunal Suprem la reina consort o el consort de la reina, la princesa o príncep
d’Astúries i el seu consort, així com el consort del rei o de la reina que haja abdicat.
V
Finalment, per mitjà d’esta llei orgànica s’introduïx una modificació en la disposició
transitòria tercera de la Llei Orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de mesures d’eficiència
pressupostària en l’Administració de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985,
del Poder judicial, a fi d’aclarir un aspecte que generava dubtes interpretatius.
Així, en l’últim paràgraf d’esta disposició transitòria tercera es precisa que, per al
càlcul de les quanties de les retribucions per substitució, no es computaran les quanties
que corresponen per circumstàncies especials. L’article 5 de la Llei 15/2003, de 26 de
maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, quantifica el
complement de destinació corresponent a cada plaça en atenció a tres criteris: el grup de
població en què s’integra, les condicions objectives de representació vinculades al càrrec
i altres circumstàncies especials associades a la destinació. El que es pretén amb esta
modificació és aclarir què ha de quedar exclòs el pagament d’estes últimes (circumstàncies
especials associades a la destinació), atés que el contrari suposaria retribuir doblement
eixe mateix concepte, el qual es percep inevitablement a l’estar vinculat a la plaça en què
s’està destinat.
Amb esta regulació s’aclarix qualsevol dubte interpretatiu i s’adequa plenament
el contingut de la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 8/2012 amb el del
Reial Decret 431/2004, de 12 de març, en la redacció que n’ha fet recentment el Reial
Decret 700/2013, de 20 de setembre.
Article únic. Modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.
S’incorporen un nou article 55 bis, un nou article 355 bis i un nou article 584 bis; es
modifiquen els articles 373, 487 i 494 i se suprimix el capítol IV del títol V del llibre VIII de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, que queden redactats de la
manera següent:
U.

S’inclou un nou article 55 bis amb la redacció següent:
«Article 55 bis.
A més de les competències atribuïdes a les sales Civil i Penal del Tribunal
Suprem en els articles 56 i 57, estes sales coneixeran de la tramitació i
enjudiciament de les accions civils i penals, respectivament, dirigides contra la
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reina consort o el consort de la reina, la princesa o príncep d’Astúries i el seu
consort, així com contra el rei o reina que haja abdicat i el seu consort.»
Dos.

S’afig un nou article 355 bis amb la redacció següent:

«1. Les destinacions els titulars dels quals es troben en situació de servicis
especials es podran cobrir pels mecanismes ordinaris de substitució, per mitjà de
comissions de servici amb rellevament o sense de funcions, o a través dels
mecanismes ordinaris de provisió, inclús amb les promocions pertinents, per al
temps que romanguen els titulars en l’esmentada situació.
2. Si la vacant es cobrix per mitjà dels mecanismes ordinaris de provisió, els
qui ocupen les referides destinacions quedaran adscrits, quan es reintegre a la
plaça el seu titular, al tribunal col·legiat en què s’haja produït la reserva o, si es
tracta d’un jutjat, a disposició del president del Tribunal Superior de Justícia
corresponent i sense minva de les retribucions que estaven percebent. Mentres
romanguen en esta situació prestaran els seus servicis en els llocs que determinen
les respectives sales de govern, i meritaran les indemnitzacions corresponents per
raó del servici quan estos es presten en un lloc diferent del de la seua residència,
que romandrà en el de la plaça reservada que haja ocupat.
Mentres exercixen la plaça reservada, una vegada transcorregut un any des
que hi accediren, o en qualsevol moment quan es troben en situació d’adscripció,
podran accedir en propietat a qualssevol destinacions pels mecanismes ordinaris
de provisió i promoció. Ocuparan definitivament la plaça reservada que serviren
quan quede vacant per qualsevol causa. Quan queden en situació d’adscrits, seran
destinats a la primera vacant que es produïsca en el tribunal col·legiat de què es
tracte o en els jutjats del mateix orde jurisdiccional del lloc de la plaça reservada,
llevat que es tracte de les places de president o legalment reservades a magistrats
procedents de proves selectives, si no reunixen esta condició.
3. Els qui, trobant-se en una situació administrativa diferent del servici actiu,
obtinguen per mitjà d’un concurs una plaça oferida a l’empara del que disposa este
article, necessàriament hauran de reincorporar-se al servici actiu per a procedir a
l’exercici efectiu de funcions judicials en la mencionada plaça.»
Tres.
següent:

Es modifica l’apartat 4 de l’article 373, que queda redactat de la manera

«4. També podran disfrutar de fins a cinc dies de permís l’any natural,
separadament o acumuladament. Els superiors respectius només podran denegarlos per necessitat del servici.»
Quatre.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 487, que queda redactat de la manera

«1. El desenrotllament i qualificació de les proves selectives correspon als
tribunals qualificadors que, a este efecte, es constituïsquen.
Estos tribunals gaudiran d’autonomia funcional i respondran de l’objectivitat del
procediment i del compliment de les normes contingudes en la convocatòria.»
Cinc.

Es modifica l’article 494, que queda redactat de la manera següent:

«1. El ministre de Justícia serà competent per al nomenament dels funcionaris
de carrera. Així mateix, serà competent per a acordar la pèrdua de la condició de
funcionari i, si és el cas, la rehabilitació, en els supòsits previstos en esta llei
orgànica en la forma i per mitjà del procediment que reglamentàriament es
determine, atenent les circumstàncies i entitat del delicte o falta comesa.
2. La jubilació voluntària, forçosa, o per incapacitat permanent, així com la
possible pròrroga de permanència en el servici actiu serà acordada per l’òrgan
competent del Ministeri de Justícia o, si és el cas, de la comunitat autònoma amb
competències assumides. Això sense perjuí que la rehabilitació procedent de
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jubilació per incapacitat permanent per al personal al servici de l’Administració de
Justícia serà acordada, en tot cas, pel Ministeri de Justícia, en la forma i d’acord
amb el procediment que s’establisca reglamentàriament.»
Sis.

S’introduïx un nou article 584 bis amb la redacció següent:

«1. Els membres del Consell General del Poder Judicial que exercisquen el
seu càrrec amb caràcter exclusiu percebran la retribució que es fixe com a única i
exclusiva en atenció a la importància de la seua funció en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
2. Els vocals del Consell General del Poder Judicial que no exercisquen el
seu càrrec amb caràcter exclusiu percebran les dietes per assistència al ple o a les
comissions que establisca la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, sense tindre
dret a cap altra classe de remuneració pel càrrec de vocal, excepte les
indemnitzacions que per raó del servici els puguen correspondre.»
Set.

Se suprimix el capítol IV del títol V del llibre VIII i, en conseqüència, l’article 628.

Disposició transitòria única. Procediments en tràmit.
Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’article 55 bis
continuaran substanciant-se d’acord amb les disposicions establides en este. Els tribunals
que coneguen dels dits procediments suspendran la seua tramitació en l’estat en què es
troben, i hauran de remetre’ls immediatament a la sala competent del Tribunal Suprem.
Disposició final primera. Modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei
Orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de de mesures d’eficiència pressupostària en
l’Administració de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, del Poder
Judicial.
La disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de De
mesures d’eficiència pressupostària en l’Administració de Justícia, per la qual es modifica
la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial, queda redactada de la manera següent:
«Després de l’entrada en vigor d’esta llei, el Govern procedirà a l’actualització
del règim i de les quanties de les retribucions previstes en el Reial Decret 431/2004,
de 12 de març, per al pagament de substitucions, servicis extraordinaris i
participacions en programes d’actuació per objectius.
En tot cas, la quantia de la retribució per substitució, en els casos que
reglamentàriament s’establisca la seua procedència, serà igual al 80% del complement
de destinació previst per a l’exercici professional en l’òrgan que se substituïsca, sense
computar-hi les quanties que corresponen per circumstàncies especials.»
Disposició final segona. Entrada en vigor.
La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín
Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei orgànica i
que la facen complir.
Madrid, 11 de juliol de 2014.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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