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La reforma dels articles 118 i 520 LECrim, operada per la Llei Orgànica 13/2015,
de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal per a
l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació
tecnològica, conseqüència de la necessària transposició de les Directives europees
relatives al dret d’informació als processos penals i a l’assistència lletrada al
detingut, i que va entrar en vigor l’1 de novembre de 2015, implica, entre d’altres:









Dret del detingut a accedir als elements de les actuacions que siguin essencials
per impugnar la legalitat de la detenció o privació de llibertat.
Dret del detingut a ser informat dels fets imputats i a examinar el contingut de
les actuacions fins i tot abans de prestar declaració, amb la finalitat de
salvaguardar el dret de defensa.
Dret del detingut a comunicar la seva detenció a un tercer, sense demora
injustificada.
Dret del detingut a comunicar telefònicament, sense demora injustificada, amb
un tercer de la seva elecció, a presència d’un funcionari policial o qui designi el
jutge o fiscal.
Dret a mantenir entrevista reservada amb el seu advocat, fins i tot abans de ser
escoltat en declaració.
Dret de l’advocat a intervenir en les diligències de declaració del detingut,
reconeixement, reconstrucció de fets, i a informar al seu client de les
conseqüències de la prestació o denegació de consentiment en la pràctica de les
diligències que li siguin sol·licitades.

La Comissió Nacional de Coordinació de Policia Judicial, presidida pel president del
Tribunal Suprem, i a la que van assistir el ministre de Justícia i el d’Interior i la fiscal
general de l’Estat en data 15 de juliol de 2015, va tractar i va establir uns criteris
respecte a la transposició de les directives europees relatives al dret d’informació als
processos penals i a l’assistència lletrada al detingut. Adjuntem l’acta de la reunió per al
vostre coneixement.
En el supòsit que a la vostra actuació professional considereu que hi ha algun dret
reconegut a les directives i normativa continguda als arts. 118 i 520 de la LECrim, que
no està essent objecte d’aplicació correctament, es podrà fer constar, quedant recollit a
l’atestat policial la vostra al·legació al respecte, als efectes oportuns, essent convenient
que comuniqueu a l’ICAB les incidències que es puguin produir al respecte
(craj@icab.cat).
Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)
T. 93 601 12 12 - EXT. 5186
F. 93 215 10 62
E. craj@icab.cat

