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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6944

Llei orgànica 6/2021, de 28 d’abril, complementària de la Llei 6/2021, de 28
d’abril, per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre
Civil, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial,
i de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
penal.
FELIPE VI
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 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, implica la implantació d’un nou model
de Registre Civil únic per a tot Espanya, informatitzat i accessible electrònicament. El
desplegament d’aquest nou model en tot el territori nacional pren com a punt de partida
l’organització actual del Registre Civil.
Per tant, el canvi de model registral, procedimental i tecnològic exigeix un ajust de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. En aquesta Llei es revisen les mínimes
previsions legals necessàries per adaptar-la a aquest nou model. La Llei consta d’un article
primer de modificació de l’esmentada Llei orgànica del poder judicial i d’un article segon
que modifica el Codi penal, amb l’objectiu de completar la transposició de la Directiva (UE)
2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2018, relativa a la lluita
contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret penal.
Quant a l’article primer, el primer objectiu és determinar que l’Oficina del Registre Civil
que s’encarrega de la seva gestió és una oficina vinculada funcionalment al Ministeri de
Justícia i gerencialment incardinada en l’organització de l’Administració de justícia, i
aquesta Oficina del Registre Civil és diferent de l’oficina judicial.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que en aquest nou model els encarregats del
Registre Civil són els lletrats de l’Administració de justícia en servei actiu. Per fer-ho, és
necessari suprimir a l’article 445.1 de la Llei orgànica la possibilitat que preveia que els
lletrats de l’Administració de justícia que fossin designats encarregats del Registre Civil
passessin a la situació administrativa de serveis especials. En aquest sentit, s’estableix de
manera clara una aposta decidida per la figura del lletrat de l’Administració de justícia com
a encarregat, ja que es tracta d’un cos superior jurídic amb una experiència contrastada en
aquest camp.
Finalment, s’adapten dos preceptes més a la introducció d’aquesta nova Oficina del
Registre Civil dins de l’àmbit de l’Administració de justícia, per facilitar una seguretat
jurídica més gran quant a la cobertura exclusiva de places pel personal dels cossos
generals de l’Administració de justícia.
L’article segon s’inclou amb l’objectiu de completar la incorporació al nostre ordenament
jurídic del contingut de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 d’octubre de 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret
penal.
El delicte de blanqueig de capitals ja està regulat en l’actualitat en els articles 301 a
304 del Codi penal i comprèn les actuacions que tenen com a finalitat la incorporació al
trànsit econòmic legal de béns que procedeixen de conductes constitutives de delicte.
Tenint en compte això, la transposició de la Directiva a l’ordenament intern espanyol
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requereix una mínima intervenció normativa, ja que els elements principals de la norma
europea ja estan recollits en la nostra norma penal.
En primer lloc, la Directiva (UE) 2018/1673, dins dels agreujants de caràcter obligatori
per als estats membres, introdueix un agreujant explícit no recollit fins ara en el Codi penal,
amb referència a la condició especial del subjecte actiu del delicte, com a «subjecte
obligat». Aquesta denominació remet a un elenc concret de persones físiques i jurídiques
fixat pel paquet regulador europeu en matèria de blanqueig. Per tot això, s’emprèn una
millora tècnica en la regulació de la qualificació per raó del subjecte actiu del blanqueig
amb la finalitat d’incorporar una descripció del tipus que, d’una banda, abraci tots els
supòsits requerits per la norma europea i permeti, de l’altra, fer front de manera eficaç a
una forma de delinqüència caracteritzada per la seva tipologia variadíssima i complexa.
En segon lloc, dins dels agreujants de caràcter potestatiu per als estats membres, la
Directiva (UE) 2018/1673 permet als estats membres un retret penal més gran com a
conseqüència que els béns objecte del blanqueig procedeixin de determinats delictes,
entre els quals hi ha, a més dels que ja recull el nostre Codi penal (quan els béns tenen
l’origen en determinats delictes com el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicotròpiques o els relacionats especialment amb la corrupció), els delictes
de tràfic d’éssers humans, els delictes contra els ciutadans estrangers, la prostitució,
l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com els delictes vinculats a la corrupció
en els negocis. La reforma, de manera consistent amb el que ja està regulat, inclou aquests
tipus agreujats perquè aquestes sancions penals es consideren més eficaces,
proporcionades i dissuasives en els supòsits en què el delicte previ sigui d’aquesta
gravetat.
Article primer. Modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
S’afegeix un article 439 bis i es modifiquen els articles 445, 520 i 522 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, en els termes següents:
U.

S’afegeix un nou article 439 bis, amb la redacció següent:
«Article 439 bis.
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per oficina del Registre Civil la unitat que,
sense estar integrada en l’oficina judicial, es constitueix en l’àmbit de l’organització
de l’Administració de justícia per encarregar-se de la gestió d’aquest servei públic
segons el que estableixen la Llei i el Reglament del Registre Civil, i es vincula
funcionalment per a l’acompliment d’aquesta comesa al Ministeri de Justícia a través
de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
Les secretaries i les oficines judicials de suport directe als jutjats de pau han de
prestar la col·laboració que, en matèria de registre civil, determinin la Llei del
Registre Civil i el seu Reglament de desplegament.
Els llocs de treball d’aquestes oficines del Registre Civil, la determinació dels
quals correspon al Ministeri de Justícia i a les comunitats autònomes amb
competències assumides, en els seus àmbits respectius, s’han de cobrir amb
personal de l’Administració de justícia, que compleixi els requisits i les condicions
que estableix la relació de llocs de treball respectiva.»

Dos.

Es modifica l’article 445, que queda amb la redacció següent:

«Article 445.
1. Les situacions administratives en què puguin estar els lletrats de
l’Administració de justícia, així com la seva jubilació, han de ser iguals i és procedent
la seva declaració en els supòsits i amb els efectes que estableix aquesta Llei
orgànica per a jutges i magistrats.
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No obstant això, els lletrats de l’Administració de justícia que es presentin com
a candidats per accedir a càrrecs públics representatius al Parlament Europeu, al
Congrés dels Diputats, al Senat, a les assemblees legislatives de les comunitats
autònomes o a les corporacions locals poden ser dispensats, amb una sol·licitud
prèvia, de la prestació del servei a les seves oficines judicials respectives, durant el
temps de durada de la campanya electoral. Aquest permís pot ser concedit pel
secretari general de l’Administració de justícia.
2. Estan subjectes a les mateixes incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
a excepció de les que preveu l’article 395.»
Tres.

Es modifica l’article 520, que queda amb la redacció següent:

«Article 520.
1. Els funcionaris dels cossos a què es refereix aquest llibre han d’exercir els
llocs de treball de les unitats en què s’estructurin les oficines judicials, les oficines
del Registre Civil i, si s’escau, en els corresponents a les unitats administratives a
què es refereix l’article 439, els dels instituts de medicina legal, els de l’Institut de
Toxicologia i els seus departaments.
2. A més, poden prestar serveis en el Consell General del Poder Judicial, en el
Tribunal Constitucional i en el Tribunal de Comptes en els termes i amb les
condicions que preveu la normativa reguladora del personal al servei dels òrgans
constitucionals esmentats, i en la Mutualitat General Judicial en els llocs que es
determinin en la relació de llocs de treball d’aquest organisme públic.
3. També poden accedir a llocs de treball d’altres administracions públiques en
la mesura que les relacions de llocs de treball continguin una previsió expressa a
aquest efecte. Els és aplicable, mentre es mantinguin en els llocs esmentats, la
legislació en matèria de funció pública de l’Administració en què estiguin destinats i
romanen en servei actiu en la seva Administració d’origen.»
Quatre.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 522, que queda amb la redacció següent:

«4. Per a l’elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball
corresponents a les unitats administratives i a les oficines del Registre Civil a què es
refereixen els articles 439 i 439 bis, són competents el Ministeri de Justícia i les
comunitats autònomes amb competències assumides en els seus àmbits territorials
respectius.»
Article segon.
penal.

Modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi

Es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en els termes
següents:
U. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 301, que queda redactat de la
manera següent:
«També s’ha d’imposar la pena en la meitat superior quan els béns tinguin
l’origen en algun dels delictes que comprenen el títol VII bis, el capítol V del títol VIII,
la secció 4a del capítol XI del títol XIII, el títol XV bis, el capítol I del títol XVI o els
capítols V, VI, VII, VIII, IX i X del títol XIX.»
Dos. S’introdueix un segon paràgraf en l’apartat 1 de l’article 302, amb la redacció
següent:
«També s’ha d’imposar la pena en la meitat superior als qui, sent subjectes
obligats de conformitat amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del
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finançament del terrorisme, cometin qualsevol de les conductes que descriu l’article
301 en l’exercici de la seva activitat professional.»
Disposició final.

Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica 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, 28 d’abril de 2021.
FELIPE R.
El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

https://www.boe.es
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