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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
6944

Lei orgánica 6/2021, do 28 de abril, complementaria da Lei 6/2021, do 28 de
abril, pola que se modifica a Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil, de
modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e de
modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal.
FELIPE VI
REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu
sanciono a seguinte lei orgánica.
PREÁMBULO
A Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil, implica a implantación dun novo
modelo de Rexistro Civil único para toda España, informatizado e accesible
electronicamente. O despregamento deste novo modelo en todo o territorio nacional toma
como punto de partida a organización actual do Rexistro Civil.
Por tanto, o cambio de modelo rexistral, procedemental e tecnolóxico exixe un axuste
da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial. Nesta lei revísanse as mínimas
previsións legais necesarias para adaptala a este novo modelo. A lei consta dun artigo
primeiro, de modificación da citada Lei orgánica do poder xudicial, e dun artigo segundo
que modifica o Código penal, co obxectivo de completar a transposición da
Directiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro
de 2018, relativa á loita contra o branqueo de capitais mediante o dereito penal.
En canto ao artigo primeiro, o primeiro obxectivo é determinar que a oficina do Rexistro
Civil que se encargará da súa xestión será unha oficina vinculada funcionalmente ao
Ministerio de Xustiza e xerencialmente incardinada na organización da Administración de
xustiza, e esta oficina do Rexistro Civil será distinta da oficina xudicial.
Así mesmo, débese ter en conta que neste novo modelo os encargados do Rexistro
Civil serán os letrados da Administración de xustiza en servizo activo. Por iso, é necesario
suprimir no artigo 445.1 da Lei orgánica a posibilidade que recollía de que os letrados da
Administración de xustiza que fosen designados encargados do Rexistro Civil pasasen á
situación administrativa de servizos especiais. Neste sentido, establécese de maneira
clara unha decidida aposta pola figura do letrado da Administración de xustiza como
encargado, ao se tratar dun corpo superior xurídico de contrastada experiencia neste
campo.
Por último, adáptanse dous preceptos máis á introdución desta nova oficina do
Rexistro Civil dentro do ámbito da Administración de xustiza, para facilitar maior seguridade
xurídica en canto á cobertura exclusiva de prazas por parte do persoal dos corpos xerais
da Administración de xustiza.
O artigo segundo inclúese co obxectivo de completar a incorporación ao noso
ordenamento xurídico do contido da Directiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 23 de outubro de 2018, relativa á loita contra o branqueo de capitais
mediante o dereito penal.
O delito de branqueo de capitais xa está regulado na actualidade nos artigos 301
ao 304 do Código penal e comprende aquelas actuacións que teñen como finalidade a
incorporación ao tráfico económico legal de bens que proceden de condutas constitutivas
de delito. Dado o anterior, a transposición da directiva ao ordenamento interno español
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requirirá unha mínima intervención normativa, pois os principais elementos da norma
europea xa veñen recollidos na nosa norma penal.
En primeiro lugar, a Directiva (UE) 2018/1673, dentro das agravantes de carácter
obrigatorio para os Estados membros, introduce unha agravante explícita non recollida ata
o de agora no Código penal, en referencia á especial condición do suxeito activo do delito,
como «suxeito obrigado». Esta denominación remite a un concreto elenco de persoas
físicas e xurídicas fixado polo paquete regulatorio europeo en materia de branqueo. Por
todo iso, acométese unha mellora técnica na regulación da cualificación por razón do
suxeito activo do branqueo coa finalidade de incorporar unha descrición do tipo que, por
unha banda, abranga todos os supostos requiridos pola norma europea e permita, por
outra, facer fronte de maneira eficaz a unha forma de delincuencia caracterizada pola súa
variadísima e complexa tipoloxía.
En segundo lugar, dentro das agravantes de carácter potestativo para os Estados
membros, a Directiva (UE) 2018/1673 permítelles aos Estados membros un maior reproche
penal como consecuencia de que os bens obxecto do branqueo procedan de determinados
delitos, entre os cales se encontran, ademais dos xa recollidos no noso Código penal
(cando os bens teñen a súa orixe en determinados delitos como o tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes ou substancias psicotrópicas ou aqueles especialmente relacionados coa
corrupción), os delitos de trata de seres humanos, delitos contra os cidadáns estranxeiros,
prostitución, explotación sexual e corrupción de menores, así como aqueles delitos
vinculados á corrupción nos negocios. A reforma, de forma consistente co xa regulado,
inclúe estes tipos agravados ao considerarse estas sancións penais máis eficaces,
proporcionadas e disuasorias naqueles supostos en que o delito previo sexa de tal
gravidade.
Artigo primeiro. Modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.
Engádese un artigo 439 bis e modifícanse os artigos 445, 520 e 522 da Lei
orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, no seguintes termos:
Un.

Engádese un novo artigo 439 bis coa seguinte redacción:

«Artigo 439 bis.
Para os efectos desta lei, enténdese por oficina do Rexistro Civil aquela unidade
que, sen estar integrada na oficina xudicial, se constitúe no ámbito da organización
da Administración de xustiza para encargarse da xestión do referido servizo público,
segundo o establecido pola lei e polo Regulamento do Rexistro Civil, e que se
vincula funcionalmente, para o desenvolvemento do dito labor, ao Ministerio de
Xustiza a través da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública.
As secretarías e as oficinas xudiciais de apoio directo aos xulgados de paz
prestarán a colaboración que, en materia de rexistro civil, se determine na Lei de
Rexistro Civil e no seu regulamento de desenvolvemento.
Os postos de traballo destas oficinas do Rexistro Civil, cuxa determinación lles
corresponderá ao Ministerio de Xustiza e ás comunidades autónomas con
competencias asumidas, nos seus respectivos ámbitos, serán cubertos con persoal
da Administración de xustiza que reúna os requisitos e condicións establecidos na
respectiva relación de postos de traballo.»
Dous.

Modifícase o artigo 445, que queda coa seguinte redacción:

«Artigo 445.
1. As situacións administrativas en que se poidan encontrar os letrados da
Administración de xustiza, así como a súa xubilación, serán iguais e procederá a
súa declaración nos supostos e cos efectos establecidos nesta lei orgánica para
xuíces e maxistrados.
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Non obstante, os letrados da Administración de xustiza que se presenten como
candidatos para acceder a cargos públicos representativos no Parlamento Europeo,
Congreso dos Deputados, Senado, asembleas lexislativas das comunidades
autónomas ou corporacións locais poderán ser dispensados, logo de solicitude, da
prestación do servizo nas súas respectivas oficinas xudiciais, durante o tempo de
duración da campaña electoral. Este permiso poderá ser concedido polo secretario
xeral da Administración de xustiza.
2. Estarán suxeitos ás mesmas incapacidades, incompatibilidades e
prohibicións, con excepción das previstas no artigo 395.»
Tres.

Modifícase o artigo 520, que queda coa seguinte redacción:

«Artigo 520.
1. Os funcionarios dos corpos a que se refire este libro desempeñarán os
postos de traballo das unidades en que se estruturen as oficinas xudiciais, as
oficinas do Rexistro Civil e, de ser o caso, nos correspondentes ás unidades
administrativas a que se refire o artigo 439, os dos institutos de Medicina Legal, os
do Instituto de Toxicoloxía e os seus departamentos.
2. Ademais, poderán prestar servizos no Consello Xeral do Poder Xudicial, no
Tribunal Constitucional e no Tribunal de Contas, nos termos e coas condicións
previstos na normativa reguladora do persoal ao servizo dos citados órganos
constitucionais, e na Mutualidade Xeral Xudicial nos postos que se determinen na
relación de postos de traballo do citado organismo público.
3. Tamén poderán acceder a postos de traballo doutras administracións
públicas en canto as relacións de postos de traballo conteñan expresa previsión
para o efecto. Seralles de aplicación, mentres se manteñan nos ditos postos, a
lexislación en materia de función pública da Administración en que estean destinados
e permanecerán en servizo activo na súa Administración de orixe.»
Catro.

Modifícase o número 4 do artigo 522, que queda coa seguinte redacción:

«4. Para elaborar e aprobar as relacións de postos de traballo correspondentes
ás unidades administrativas e ás oficinas do Rexistro Civil a que se refiren os
artigos 439 e 439 bis, serán competentes o Ministerio de Xustiza e as comunidades
autónomas con competencias asumidas nos seus respectivos ámbitos territoriais.»
Artigo segundo. Modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código
penal.
Modifícase a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, nos
seguintes termos:
Un. Modifícase o último parágrafo do número 1 do artigo 301, que queda redactado
como segue:
«Tamén se imporá a pena na súa metade superior cando os bens teñan a súa
orixe nalgún dos delitos comprendidos no título VII bis, no capítulo V do título VIII,
na sección 4.ª do capítulo XI do título XIII, no título XV bis, no capítulo I do título XVI
ou nos capítulos V, VI, VII, VIII, IX e X do título XIX.»
Dous. Introdúcese un segundo parágrafo no número 1 do artigo 302, coa seguinte
redacción:
«Tamén se imporá a pena na súa metade superior a quen, sendo suxeito
obrigado conforme a normativa de prevención do branqueo de capitais e do
financiamento do terrorismo, cometa calquera das condutas descritas no artigo 301
no exercicio da súa actividade profesional.»
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Entrada en vigor.

Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir
esta lei orgánica.
Madrid, 28 de abril de 2021.
FELIPE R.
O presidente do Goberno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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