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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
15037

Llei Orgànica 12/2011, de 22 de setembre, de modificació de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
JUAN CARLOS I
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.
Article únic. Modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
S’introduïxen les modificacions següents en la lletra f) de l’article 351, en la lletra f) de
l’article 356 i en els apartats 6, 7 i 8 de la disposició transitòria octava de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial:
U.

La lletra f) de l’article 351 queda redactada com seguix:
«f) Quan siguen nomenats per a càrrec polític o de confiança en virtut d’un
reial decret o decret autonòmic, o elegits per a càrrecs públics representatius en el
Parlament Europeu, Congrés dels Diputats, Senat, assemblees legislatives de les
comunitats autònomes o corporacions locals.
En este cas, així com en el supòsit previst en la lletra f) de l’article 356, els
jutges i magistrats, i els funcionaris d’altres cossos que reingressen en la carrera
corresponent s’han d’abstindre de conéixer dels assumptes concrets vinculats amb
la seua activitat política.»

Dos.

La lletra f) de l’article 356 queda redactada com seguix:

«f) Quan es presente com a candidat en eleccions per a accedir a càrrecs
públics representatius en el Parlament Europeu, Congrés dels Diputats, Senat,
assemblees legislatives de les comunitats autònomes o corporacions locals. Si no
resulta elegit, haurà d’optar, i comunicar-ho així al Consell General del Poder
Judicial, en el termini de trenta dies, per continuar en la situació d’excedència
voluntària o per reingressar en el servici actiu.»
Tres.
seguix:

Els apartats 6, 7 i 8 de la disposició transitòria octava queden redactats com

«6. Els membres de la carrera judicial que, en la data d’aprovació dels
apartats 6, 7 i 8 de la present disposició transitòria, es troben en situació
d’excedència voluntària per la causa prevista en la lletra f) de l’article 356, seran
considerats, quan així ho sol·liciten, en situació de servicis especials des de la data
del seu nomenament o acceptació del càrrec, i es computarà com a servicis efectius
en la carrera judicial el temps que hagen estat en la dita excedència voluntària.
Este règim, i el que disposen les lletres f) dels articles 351 i 356, és aplicable
als membres de la carrera fiscal i del cos de secretaris, siga quina siga la seua
categoria.
7. Quan cessen en la situació de servicis especials, llevat que hagen obtingut
nova plaça per concurs, quedaran adscrits amb caràcter provisional a les sales del
Tribunal Suprem, a les dels tribunals superiors de Justícia o de l’Audiència o als
jutjats de la població en què es trobaven destinats al cessar en el servici actiu, en
funció de la categoria i orde jurisdiccional en què servien.
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8. Esta adscripció es mantindrà fins que es produïsca la primera vacant de la
seua categoria i, si és el cas, torn en el Tribunal Suprem, tribunals superiors de
Justícia, Audiència o jutjats a què estiguen adscrits, la qual se’ls adjudicarà fora de
concurs i amb caràcter preferent.»
Disposició final primera. Títol competencial.
La present llei orgànica es dicta en l’exercici de les competències atribuïdes a l’Estat
en matèria d’Administració de Justícia per l’article 149.1.5.a de la Constitució.
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, 22 de setembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

http://www.boe.es
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