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LLEI ORGÀNICA 5/1984, de 24 de maig, de
compareixença davant les comissions d’investigació del Congrés i del Senat o de les dues
cambres. («BOE» 126, de 26-5-1984.)
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.
La facultat de formar comissions d’investigació atribuïda per la Constitució a les dues cambres de les Corts
Generals configura un deure constitucional les condicions
d’exercici del qual aconsellen, per a la seva efectivitat més
correcta, el desplegament normatiu dels supòsits i les
conseqüències de l’incompliment voluntari de les seves
previsions, així com la determinació dels drets reconeguts
a la persona requerida per informar.
Amb aquesta finalitat, i sense perjudici de les especialitats procedimentals establertes en els respectius reglaments de les cambres, és necessari que la llei fixi el marc
de garanties en què s’han d’aplicar els supòsits sancionadors.
Per això, aquesta Llei estableix els requisits de validesa
en què s’han de produir els requeriments per comparèixer
davant les comissions d’investigació, a fi que l’incompliment voluntari d’un requeriment vàlidament formulat es
tipifiqui penalment com a desobediència greu.
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c) El lloc, el dia i l’hora en què ha de comparèixer el
requerit, amb advertència de les responsabilitats en què
pot incórrer en cas de desobediència.
d) El tema sobre el qual ha de versar el testimoni.
e) La referència expressa als drets reconeguts en
aquesta Llei al requerit.
2. La notificació s’ha de fer amb quinze dies d’antelació respecte de la data en què ha de comparèixer el requerit. Quan es consideri que hi concorren circumstàncies
d’urgent necessitat, es pot fer en un termini menor, que
en cap cas no pot ser inferior a tres dies.
3. El requeriment a les persones jurídiques s’entén
dirigit als que tenen la seva representació legal, els quals
poden comparèixer acompanyats per les persones que
designi l’òrgan social d’administració corresponent.
4. Quan el requerit reuneixi la condició de funcionari
públic, s’ha d’enviar una còpia de la citació al seu superior
jeràrquic, als únics efectes del seu coneixement.
Article tercer.
1. L’acte de compareixença per informar davant
comissions d’investigació s’ha de desenvolupar en la
forma i pel procediment que estableixin els reglaments de
les cambres. Amb la conformitat prèvia del president de la
Comissió, el ciutadà requerit pot comparèixer acompanyat de la persona que designi per assistir-lo.
2. Si de les manifestacions del compareixent es
dedueixen indicis racionals de criminalitat per a alguna
persona, la Comissió ho ha de notificar a la Mesa de la
Cambra perquè aquesta, si s’escau, a través de la Presidència respectiva, ho posi en coneixement del Ministeri
Fiscal.

Article primer.

Article quart.

1. Tots els ciutadans espanyols i els estrangers que
resideixin a Espanya estan obligats a comparèixer personalment per informar, a requeriment de les comissions
d’investigació nomenades per les cambres legislatives.
2. Les meses de les cambres han de vetllar perquè
davant les comissions d’investigació quedin salvaguardats el respecte a la intimitat i l’honor de les persones, el
secret professional, la clàusula de consciència i els altres
drets constitucionals.

1. El requerit que deixa voluntàriament de comparèixer per informar davant una comissió d’investigació
incorre en un delicte de desobediència greu.
2. Quan segons el parer de la Presidència de la Cambra es posin de manifest causes que justifiquin la incompareixença, es pot efectuar una citació ulterior, en els termes que preveu l’article segon.

Article segon.

Les despeses que com a conseqüència del requeriment es derivin per als obligats a comparèixer, els han de
ser abonades, una vegada degudament justificades, amb
càrrec al pressupost de la Cambra respectiva.

1. Els requeriments per comparèixer s’han de formular mitjançant una citació fefaent de la Presidència de la
Cambra respectiva o del president del Congrés en el cas
de les comissions mixtes d’investigació del Congrés i del
Senat, en els termes establerts als reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat, i en forma d’ofici, en què
s’ha de fer constar:
a) La data de l’acord en virtut del qual es requereix i
la Comissió d’Investigació davant la qual s’ha de comparèixer.
b) El nom i els cognoms del requerit i l’adreça del
seu domicili.

Article cinquè.

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, 24 de maig de 1984.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

