
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 204  Dimarts 28 de juliol de 2020  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8633 Llei 2/2020, de 27 de juliol, per la qual es modifica l’article 324 de la Llei 

d’enjudiciament criminal.

FELIPE VI

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:

PREÀMBUL

Si bé establir sense més un límit màxim a la durada de la instrucció s’ha evidenciat 
perniciós per tal com pot conduir a la impunitat de la persecució de delictes complexos, no 
és menys cert que establir certs límits a la durada de la instrucció suposa una garantia per 
al dret dels justiciables.

Com és sabut, el procés penal és en si mateix una pena que comporta aflicció i costos 
per a l’imputat. Per la mateixa raó per la qual en altres àmbits (per exemple, en matèria 
tributària o sancionatòria) s’estableixen límits a la durada de les activitats inspectores o 
instructores, s’ha d’articular un sistema que cohonesti l’eficàcia del procés penal amb els 
drets fonamentals de presumpció d’innocència, dret de defensa i a un procés amb totes les 
garanties que se substanciï en un termini raonable.

Article únic. Modificació de la Llei d’enjudiciament criminal, aprovada pel Reial decret de 
14 de setembre de 1882.

Es modifica l’article 324 de la Llei d’enjudiciament criminal, aprovada pel Reial decret 
de 14 de setembre de 1882, que queda amb la redacció següent:

«1. La investigació judicial s’ha de dur a terme en un termini màxim de dotze mesos 
des de la incoació de la causa.

Si, amb anterioritat a la finalització del termini, es constata que no és possible finalitzar 
la investigació, el jutge, d’ofici o a instància de part, escoltades les parts, pot acordar 
pròrrogues successives per períodes iguals o inferiors a sis mesos.

Les pròrrogues s’han d’adoptar mitjançant una interlocutòria on s’exposin raonadament 
les causes que han impedit finalitzar la investigació en termini, així com les diligències 
concretes que és necessari practicar i la seva rellevància per a la investigació. Si s’escau, 
la denegació de la pròrroga també s’ha d’acordar mitjançant una resolució motivada.

2. Les diligències d’investigació acordades amb anterioritat al transcurs del termini o 
de les seves pròrrogues són vàlides, encara que es rebin després de l’expiració d’aquest 
termini.

3. Si, abans que finalitzi el termini o alguna de les seves pròrrogues, l’instructor no ha 
dictat la resolució a què fa referència l’apartat 1, o bé aquesta és revocada per via de 
recurs, no són vàlides les diligències acordades a partir de la data esmentada.

4. El jutge ha de concloure la instrucció quan entengui que ha complert la seva 
finalitat. Transcorregut el termini màxim o les seves pròrrogues, l’instructor ha de dictar la 
interlocutòria de conclusió del sumari o, en el procediment abreujat, la resolució que 
escaigui.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 204  Dimarts 28 de juliol de 2020  Secc. I. Pàg. 2

Disposició transitòria. Processos en tramitació.

La modificació de l’article 324 de la Llei d’enjudiciament criminal que conté l’article únic 
és aplicable als processos en tramitació a l’entrada en vigor de la present Llei. A aquest 
efecte, el dia d’entrada en vigor es considera el dia inicial per al còmput dels terminis 
màxims d’instrucció que s’hi estableixen.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.6a de la Constitució espanyola, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació processal.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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, 27 de juliol de 2020.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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