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LLEI ORGÀNICA 4/1988, de 25 de maig, de
reforma de la Llei d’enjudiciament criminal.
(«BOE» 108, de 26-5-1988.)
Juan Carlos I
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.
Article primer

55

tats i a l’ocupació dels efectes i instruments que s’hi trobin
i que puguin tenir relació amb el delicte perseguit.
De l’escorcoll efectuat, de conformitat amb el que
estableix el paràgraf anterior, se n’ha de donar compte
immediatament al jutge competent, amb indicació de les
causes que el van motivar i dels resultats obtinguts, amb
especial referència a les detencions que, si s’escau, s’hagin practicat. Així mateix, s’ha d’indicar les persones que
hi hagin intervingut i els incidents ocorreguts.
Article 779
S’afegeix un paràgraf tercer del tenor següent:
Tercer.–Els delictes a què es refereix l’article 384 bis.

S’introdueixen en la Llei d’enjudiciament criminal els
preceptes següents:

Article segon

Article 384 bis

L’article 579 de la Llei d’enjudiciament criminal queda
redactat en els termes que s’expressen a continuació:

Ferma una interlocutòria de processament i decretada
la presó provisional per un delicte comès per una persona
integrada o relacionada amb bandes armades o individus
terroristes o rebels, el processat que estigui exercint una
funció o càrrec públic queda automàticament suspès en el
seu exercici mentre duri la situació de presó.
Article 504 bis
Quan, en virtut del que disposen els dos articles anteriors, s’hagi acordat la llibertat de presos o detinguts pels
delictes a què es refereix l’article 384 bis, l’excarceració
s’ha de suspendre per un període màxim d’un mes, mentre la resolució no esdevingui ferma, quan el recurrent
sigui el Ministeri Fiscal. Aquesta suspensió no s’aplica
quan s’hagin exhaurit totalment els terminis que preveu
l’article 504, i les corresponents pròrrogues, si s’escau,
per a la durada de la situació de presó provisional.
Article 520 bis
1. Tota persona detinguda com a presumpte partícip
d’algun dels delictes a què es refereix l’article 384 bis ha
de ser posada a disposició del jutge competent dins les
setanta-dues hores següents a la detenció. No obstant
això, es pot prolongar la detenció el temps necessari per
als fins investigadors, fins a un límit màxim de quarantavuit hores més, sempre que, sol·licitada aquesta pròrroga
mitjançant una comunicació motivada dins de les primeres quaranta-vuit hores des de la detenció, sigui autoritzada pel jutge en les vint-i-quatre hores següents. Tant
l’autorització com la denegació de la pròrroga s’han
d’adoptar en resolució motivada.
2. Detinguda una persona pels motius expressats al
número anterior, es pot sol·licitar al jutge que en decreti la
incomunicació, el qual s’ha de pronunciar sobre aquesta,
en resolució motivada, en el termini de vint-i-quatre hores.
Sol·licitada la incomunicació, el detingut queda en tot cas
incomunicat sense perjudici del dret de defensa que l’assisteix i del que estableixen els articles 520 i 527, fins que
el jutge hagi dictat la resolució pertinent.
3. Durant la detenció, el jutge pot en tot moment
requerir informació i conèixer, personalment o mitjançant
delegació en el jutge d’instrucció del partit o demarcació
on es trobi el detingut, la situació d’aquest.
Article 553
Així mateix, els agents de policia poden procedir de
pròpia autoritat a la detenció immediata de les persones
quan hi hagi ordre de presó contra elles, quan siguin sorpreses en delicte flagrant, quan un delinqüent, immediatament perseguit pels agents de l’autoritat, s’oculti o es refugiï en alguna casa o, en casos de necessitat excepcional o
urgent, quan es tracti de presumptes responsables de les
accions a què es refereix l’article 384 bis, sigui quin sigui el
lloc o domicili on s’ocultin o es refugiïn, així com a l’escorcoll que, en ocasió d’aquella, s’efectuï en els llocs esmen-

Article 579
1. El jutge pot acordar la detenció de la correspondència privada, postal i telegràfica que el processat emeti
o rebi i la seva obertura i examen, si hi ha indicis d’obtenir
per aquests mitjans el descobriment o la comprovació
d’algun fet o circumstància important de la causa.
2. Així mateix, el jutge pot acordar, en resolució
motivada, la intervenció de les comunicacions telefòniques del processat, si hi ha indicis d’obtenir per aquests
mitjans el descobriment o la comprovació d’algun fet o
circumstància important de la causa.
3. De la mateixa manera, el jutge pot acordar, en
resolució motivada, per un termini de fins a tres mesos,
prorrogable pels mateixos períodes, l’observació de les
comunicacions postals, telegràfiques o telefòniques de
les persones sobre les quals hi hagi indicis de responsabilitat criminal, així com de les comunicacions de les quals
se serveixin per a la realització dels seus fins delictius.
4. En cas d’urgència, quan les investigacions es
duguin a terme per a l’esbrinament de delictes relacionats
amb l’actuació de bandes armades o elements terroristes
o rebels, la mesura prevista al número 3 d’aquest article la
pot ordenar el ministre de l’Interior o, si no, el director de
la Seguretat de l’Estat, i immediatament ho ha de comunicar mitjançant un escrit motivat al jutge competent, el
qual, també de forma motivada, ha de revocar o confirmar aquesta resolució en un termini màxim de setantadues hores des que es va ordenar l’observació.
Disposició addicional
Les referències a la norma de desplegament de l’article
55.2 de la Constitució s’entenen fetes a aquesta Llei orgànica.
Disposició transitòria
Els jutjats centrals d’instrucció i l’Audiència Nacional
continuen coneixent de la instrucció i enjudiciament de les
causes per delictes comesos per persones integrades en
bandes armades o relacionades amb elements terroristes o
rebels quan la comissió del delicte contribueixi a la seva
activitat, i pels qui de qualsevol manera cooperin o col·
laborin amb l’actuació d’aquells grups o individus. També
coneixen dels delictes connexos amb els anteriors.
La legislació que pugui modificar aquesta atribució de
competències s’ha d’inspirar en el principi d’immediatesa
judicial.
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, 25 de maig de 1988.
JUAN CARLOS R.
   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

