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15796 LLEI 21/1994, de 6 de juliol, per la qual es modi-
fica l’article  338 de la Llei d’enjudiciament cri-
minal, sobre la destrucció de la droga deco-
missada. («BOE» 161, de 7-7-1994.) 

JUAN CARLOS I 

REI D’ESPANYA 

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

L’article 338 de la Llei d’enjudiciament criminal permet la 
destrucció, si se’n deixen les mostres suficients, «dels instru-
ments, armes i efectes» que, a tenor del 334 de la mateixa 
Llei, puguin «tenir relació amb el delicte» en la investigació 
del qual es trobin aquells. Aquesta autorització, de la qual 
correspon al jutge instructor fer ús, es correspon amb la 
necessitat d’apreciar «el perill real o potencial que comporta 
el seu emmagatzematge o custòdia», circumstància que ha 
de ser considerada, com la Llei ordena, en el moment de 
portar-se a terme el decomís corresponent.

Tanmateix, encara que aquesta fórmula és plenament 
operativa en el supòsit de la confiscació de droga, la realitat 
aconsella que aquesta destrucció sigui obligatòria, llevat 
d’excepció, una vegada realitzada, naturalment, la diligència 
oportuna mitjançant la qual quedi la constància deguda de 
la naturalesa, qualitat, quantitat i pes de les substàncies.

Article únic.

El paràgraf segon de l’article 338 de la Llei d’enjudici-
ament criminal té la redacció següent:

«Tanmateix, se’n pot decretar la destrucció, si 
se’n deixen mostres suficients, quan sigui necessà-
ria o convenient per la mateixa naturalesa dels efec-
tes intervinguts o pel perill real o potencial que com-
porti el seu emmagatzematge o custòdia, prèvia 
audiència al Ministeri Fiscal i al propietari, si és 
conegut, o a la persona en poder de la qual es van 
trobar els efectes la destrucció dels quals es pretén. 
Quan es tracti de drogues tòxiques, estupefaents o 
substàncies psicòtropes, el jutge instructor, prèvia 
audiència del Ministeri Fiscal i de les parts, ha d’or-
denar-ne la destrucció immediata i conservar mos-
tres suficients de les substàncies per garantir com-
provacions o investigacions ulteriors, tot això sense 
perjudici que, de forma motivada, l’òrgan judicial 
consideri necessària conservar-ne la totalitat. El que 
se’n conservi ha d’estar sempre sota la custòdia de 
l’òrgan judicial competent.»

Disposició final única.

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 i que la facin complir.

Madrid, 6 de juliol de 1994.

JUAN CARLOS R.

  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


