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4. L’autoritat judicial i els funcionaris sota la custòdia 
dels quals es trobi el detingut o pres s’han d’abstenir de 
fer-li recomanacions sobre l’elecció d’advocat i han de 
comunicar en forma que en permeti la constància al Col-
legi d’Advocats el nom de l’advocat elegit per aquell per a 
la seva assistència o petició que se li designi d’ofici. El 
Col·legi d’Advocats ha de notificar al designat l’elecció 
esmentada, a fi que manifesti la seva acceptació o renún-
cia. En cas que el designat no accepti l’encàrrec, no sigui 
trobat o no hi comparegui, el Col·legi d’Advocats ha de 
procedir al nomenament d’un advocat d’ofici. L’advocat 
designat ha d’acudir al centre de detenció com més aviat 
millor i, en tot cas, en el termini màxim de vuit hores, 
comptades des del moment de la comunicació al Col·legi 
esmentat. 

Si transcorregut el termini de vuit hores des de la 
comunicació realitzada al Col·legi d’Advocats no compa-
reix injustificadament cap lletrat al lloc on es trobi el detin-
gut o pres, es pot procedir a la pràctica de la declaració o 
del reconeixement d’aquell, si ho consent, sense perjudici 
de les responsabilitats contretes en cas d’incompliment 
de les seves obligacions per part dels advocats desig-
nats. 

5. No obstant això, el detingut o pres pot renunciar a 
l’assistència preceptiva de lletrat si la seva detenció ho és 
per fets susceptibles de ser tipificats, exclusivament, com 
a delictes contra la seguretat del trànsit. 

6. L’assistència de l’advocat consisteix a: 
a) Sol·licitar, si s’escau, que s’informi el detingut o 

pres dels drets establerts al número 2 d’aquest article i 
que es procedeixi al reconeixement mèdic assenyalat al 
paràgraf f). 

b) Sol·licitar a l’autoritat judicial o funcionari que 
hagi practicat la diligència en què hagi intervingut l’advo-
cat, una vegada acabada aquesta, la declaració o amplia-
ció dels aspectes que consideri convenients, així com la 
consignació en l’acta de qualsevol incidència que hagi tin-
gut lloc durant la seva pràctica. 

c) Entrevistar-se reservadament amb el detingut al 
finalitzar la pràctica de la diligència en què hagi intervin-
gut.» 

«Article 527. 
El detingut o pres, mentre estigui incomunicat, no pot 

gaudir dels drets expressats en aquest capítol, a excepció 
dels que estableix l’article 520, amb les modificacions 
següents: 

a) En tot cas, el seu advocat ha de ser designat 
d’ofici. 

b) No té dret a la comunicació que preveu l’apartat 
d) del número 2. 

c) Tampoc no té dret a l’entrevista amb el seu advo-
cat que preveu l’apartat c) del número 6.» 

DiSpoSiCió fiNAL 

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.

palau de la Zarzuela, Madrid, 12 de desembre de 1983.

JUAN CARLoS R.

  El president del Govern, 
fELipE GoNZÁLEZ MÁRQUEZ

33954 LLEI ORGÀNICA 14/1983, de 12 de desembre, 
per la qual es desplega l’article 17.3 de la Cons-
titució en matèria d’assistència lletrada al 
detingut i al pres i modificació dels articles 520 
i 527 de la Llei d’enjudiciament criminal. 
(«BoE» 310, de 28-12-1983.)

JUAN CARLoS i,

REi D’ESpANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica. 

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Article únic. 

Els articles 520 i 527 de la Llei d’enjudiciament crimi-
nal tenen el contingut següent: 

«Article 520. 
1. La detenció i la presó provisional s’han de practi-

car en la forma que menys perjudiqui el detingut o pres 
en la seva persona, reputació i patrimoni. 

La detenció preventiva no pot durar més del temps 
estrictament necessari per a la realització de les investiga-
cions tendents a l’aclariment dels fets. Dins els terminis 
establerts en aquesta Llei i, en tot cas, en el termini màxim 
de setanta-dues hores, el detingut ha de ser posat en lli-
bertat o a disposició de l’autoritat judicial. 

2. Tota persona detinguda o presa ha de ser infor-
mada, de manera que li sigui comprensible, i de forma 
immediata, dels fets que se li imputen i les raons motiva-
dores de la seva privació de llibertat, així com dels drets 
que l’assisteixen i especialment dels següents: 

a) Dret a guardar silenci i a no declarar si no vol, a no 
contestar alguna o algunes de les preguntes que li formu-
lin, o a manifestar que només declararà davant el jutge. 

b) Dret a no declarar contra ell mateix i a no confes-
sar-se culpable. 

c) Dret a designar un advocat i a sol·licitar la seva 
presència perquè assisteixi a les diligències policials i 
judicials de declaració i intervingui en tot reconeixement 
d’identitat de què sigui objecte. Si el detingut o pres no 
designa un advocat, s’ha de procedir a la designació 
d’ofici. 

d) Dret que es posi en coneixement del familiar o de 
la persona que desitgi el fet de la detenció i el lloc de cus-
tòdia en què es trobi en cada moment. Els estrangers 
tenen dret que les circumstàncies anteriors es comuni-
quin a l’oficina consular del seu país. 

e) Dret a ser assistit gratuïtament per un intèrpret, 
quan es tracti d’un estranger que no comprengui o no 
parli el castellà. 

f) Dret a ser reconegut pel metge forense o el seu 
substitut legal i, si no, pel de la institució en què es trobi, 
o per qualsevol altre dependent de l’Estat o d’altres admi-
nistracions públiques. 

3. Si es tracta d’un menor d’edat o incapacitat, l’au-
toritat sota la custòdia de la qual es trobi el detingut o 
pres ha de notificar les circumstàncies de l’apartat 2.d) als 
que n’exerceixin la pàtria potestat, la tutela o la guarda de 
fet i, si no són trobats, se n’ha de donar compte immedia-
tament al Ministeri fiscal. Si el detingut menor o incapaci-
tat és estranger, el fet de la detenció s’ha de notificar 
d’ofici al cònsol del seu país. 


