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«A l’Audiència Nacional, als tribunals superiors de jus-
tícia i a cada audiència provincial hi ha d’haver una fisca-
lia sota la direcció directa del fiscal respectiu, integrada 
per un tinent fiscal i els fiscals que determini la plantilla. 
La fiscalia davant el Tribunal Constitucional, sota la direc-
ció del fiscal general de l’Estat, està integrada per un fiscal 
de sala i els fiscals que determini la plantilla. De la mateixa 
manera, la Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió 
del Tràfic Il·legal de Drogues, sota la direcció del fiscal 
general de l’Estat, està integrada per un fiscal de sala, per 
un tinent fiscal de la categoria 2a i pels fiscals que deter-
mini la plantilla, que poden pertànyer indistintament a les 
categories 2a i 3a.» 

Article tercer 

S’introdueix un nou article 18 bis a la Llei 50/1981, de 
30 de desembre, per la qual es regula l’Estatut orgànic del 
ministeri fiscal, amb el text següent:

«1. La Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió 
del Tràfic Il·legal de Drogues exerceix les funcions 
següents:

a) Intervenir directament en els processos penals 
per delictes relatius al tràfic de drogues, estupefaents i 
substàncies psicòtropes comesos per bandes o grups 
organitzats, i que produeixin efectes en llocs pertanyents 
a diferents audiències i qualssevol altres que siguin de 
competència de la Sala Penal de l’Audiència Nacional i 
dels jutjats centrals d’instrucció, de conformitat amb els 
articles 65.1, d) i e), i 88 de la Llei orgànica del poder judi-
cial.

b) Intervenir directament en els procediments penals 
per delictes relatius al tràfic de drogues, estupefaents o 
substàncies psicòtropes en què ho acordi el fiscal general 
de l’Estat.

c) Coordinar les actuacions de les diferents fiscalies 
per a la prevenció i repressió del tràfic il·legal de dro-
gues.

Quan el nombre de procediments ho aconselli, el fis-
cal general de l’Estat pot designar un o diversos fiscals 
d’aquestes fiscalies perquè actuïn en relació directa amb 
la Fiscalia Especial. El fiscal en cap d’aquesta última té, 
respecte als fiscals així designats i només en l’àmbit espe-
cífic de la seva competència, les mateixes facultats i deu-
res que corresponen als fiscals en cap dels altres òrgans 
del ministeri fiscal. Els fiscals així designats han d’infor-
mar dels assumptes a què es refereix aquesta Llei el fiscal 
en cap de l’òrgan on exerceixin les seves funcions.

Per la seva banda, les fiscalies dels tribunals militars 
han de col·laborar amb la Fiscalia Especial per a la Pre-
venció i Repressió del Tràfic Il·legal de Drogues en relació 
amb els fets comesos en centres, establiments i unitats 
militars.

d) Investigar la situació econòmica i patrimonial, així 
com les operacions financeres i mercantils de tota classe 
de persones respecte a les quals hi hagi indicis que realit-
zen o participen en actes de tràfic il·legal de drogues o que 
pertanyen o auxilien organitzacions que es dediquen a 
aquest tràfic, i poden requerir a les administracions públi-
ques, entitats, societats i particulars les informacions que 
consideri necessàries.

e) Col·laborar amb l’autoritat judicial en el control 
del tractament dels drogodependents als quals s’hagi 
aplicat la remissió condicional, i rebre les dades necessà-
ries dels centres acreditats que participin en aquest tracta-
ment.

f) Promoure o, si s’escau, prestar l’auxili judicial 
internacional previst a les lleis, tractats i convenis interna-
cionals en relació amb la prevenció i repressió del tràfic 
il·legal de drogues. 

8175 LLEI 5/1988, de 24 de març, per la qual es crea 
la Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repres-
sió del Tràfic Il·legal de Drogues. («BOE» 76, 
de 29-3-1988.)

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.

PREàmBuL

El 24 de juliol de 1985 el Govern va aprovar el Pla naci-
onal sobre drogues i va complir així la moció aprovada 
pel Congrés dels Diputats en la sessió del dia 27 d’octubre 
de 1984. El Pla intenta abordar el complex fenomen de les 
drogues des d’un enfocament multidisciplinari, de manera 
que estableix una política coherent que coordini les dife-
rents instàncies competents en aquesta matèria. Per això, 
entre les mesures prioritàries es preveu la institucionalit-
zació de la Fiscalia Especial per a la Repressió del Tràfic 
Il·legal de Drogues, la qual cosa requereix, si es vol, que 
l’esforç no sigui erm, determinar-ne les funcions i posar a 
la seva disposició els mitjans personals necessaris per a 
l’exercici de la seva funció.

Aquest és l’objectiu d’aquesta Llei, que incardina dins 
de la unitat del ministeri fiscal la Fiscalia Especial per a la 
Repressió del Tràfic Il·legal de Drogues, sota la direcció del 
fiscal general de l’Estat. Aquesta Fiscalia està integrada 
per un fiscal de sala, com a cap de la mateixa Fiscalia, per 
un tinent fiscal i pels fiscals que determini la plantilla.

Té la seu a madrid i estén les seves funcions a tot el 
territori nacional. Si el principi d’unitat d’actuació és fona-
mental en el funcionament del ministeri fiscal, no és 
necessari posar en relleu com en l’àmbit de la repressió 
del tràfic il·legal de drogues aquesta unitat és absoluta-
ment imprescindible, a conseqüència tant de l’extensió 
del fenomen com de les seves peculiars manifestacions 
criminològiques.

D’una altra part, s’introdueixen en el vigent text de 
l’Estatut del ministeri fiscal diverses modificacions ten-
dents a adequar l’estructura de la institució a l’organitza-
ció judicial dissenyada per la Llei orgànica del poder judi-
cial d’1 de juliol de 1985. 

Article primer 

L’article 12.1 de la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per 
la qual es regula l’Estatut orgànic del ministeri fiscal, 
queda redactat de la manera següent: 

«Són òrgans del ministeri fiscal:

– El fiscal general de l’Estat.
– El Consell Fiscal.
– La Junta de Fiscals de Sala.
– La Fiscalia del Tribunal Suprem.
– La Fiscalia davant el Tribunal Constitucional.
– La Fiscalia de l’Audiència Nacional.
– La Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió 

del Tràfic Il·legal de Drogues.
– Les fiscalies dels tribunals superiors de justícia.
– Les fiscalies de les audiències provincials.»

Article segon 

El paràgraf primer de l’article 18.1 de la mateixa Llei 
queda redactat de la manera següent: 
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2. A l’article 31, últim paràgraf, les paraules «excedèn-
cia especial» queden substituïdes per «serveis especials.»

3. A l’article 35.2 de la mateixa Llei se suprimeixen 
les paraules «audiències territorials.»

4. A l’article 35.3 de la mateixa Llei se suprimeixen 
les paraules «tinents fiscals d’audiències territorials.»

5. A l’article 36.2 de la mateixa Llei se suprimeixen 
les paraules «i audiències territorials.»

6. A l’article 42, paràgraf segon, de la mateixa Llei 
se substitueixen les paraules «ministeri de Justícia» 
per «Estat.»

7. A l’article 45, paràgraf segon, del mateix text legal 
se substitueixen les paraules «de l’Audiència Territorial»per 
«del Tribunal Superior de Justícia.»

Tercera.–S’afegeix una nova disposició transitòria 
setena a la Llei 50/1981, de 30 de desembre, el text de la 
qual és el següent:

«mentre subsisteixin les audiències territorials hi ha 
d’haver a cadascuna d’aquestes una fiscalia integrada, 
sota la direcció directa del fiscal respectiu, per un tinent 
fiscal i els fiscals que determini la plantilla. Per servir el 
càrrec de fiscal en cap de les audiències territorials, és 
necessari pertànyer a la categoria equiparable a la que 
tingui el president respectiu. El nomenament correspon al 
Govern, amb l’informe previ del fiscal general de l’Estat, 
d’acord amb el que disposa l’article 13 d’aquesta Llei.»

Quarta.–Es faculta el Govern per dictar les disposici-
ons reglamentàries necessàries per a l’execució del que 
disposa aquesta Llei.

Cinquena.–El ministeri d’Economia i Hisenda ha d’habi-
litar els crèdits necessaris per al compliment d’aquesta Llei.

DISPOSICIó FINAL

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.

Palau de la Zarzuela, madrid, 24 de març de 1988.

JuAN CARLOS R.
  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ mÁRQuEZ

2. La Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió 
del Tràfic Il·legal de Drogues pot impartir a la policia judi-
cial les ordres i instruccions que consideri procedents per 
a l’exercici de les seves funcions.»

Article quart 

A l’article 19 de la mateixa Llei la frase «i Tribunal de 
Comptes» se substitueix per la de «Tribunal de Comptes i 
per a la Prevenció i Repressió del Tràfic Il·legal de Dro-
gues.» 

Article cinquè 

1. Al paràgraf u de l’article 35 de la Llei 50/1981, de 30 
de desembre, s’hi afegeix una lletra g, amb el contingut 
següent: «fiscal en cap de la Fiscalia Especial per a la Pre-
venció i Repressió del Tràfic Il·legal de Drogues.»

2. Al paràgraf tres del mateix article s’afegeix el 
següent:

«Tinent fiscal de la Fiscalia Especial per a la Prevenció 
i Repressió del Tràfic Il·legal de Drogues.»

Article sisè 

El paràgraf u de l’article 36 de la mateixa Llei queda 
redactat així:

«1. Les destinacions corresponents a la categoria pri-
mera, les de fiscals del Tribunal Suprem i les de fiscals en 
cap de tribunals superiors de justícia i audiències provin-
cials, les proveeix el Govern, amb l’informe previ del fis-
cal general de l’Estat, d’acord amb el que preveu l’article 
13 d’aquest Estatut. De la mateixa manera, són designats 
els tinents fiscals dels òrgans el cap dels quals pertanyi a 
la categoria primera i els de la Fiscalia Especial per a la 
Prevenció i Repressió del Tràfic Il·legal de Drogues.»

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–La plantilla pressupostària de la carrera fis-
cal corresponent a l’exercici en què entri en vigor aquesta 
Llei s’incrementa de cinquanta places, una de fiscal de 
sala del Tribunal Suprem i quaranta-nou de fiscals.

Segona.–1. A l’article 14.1 de l’Estatut orgànic del 
ministeri fiscal se suprimeixen les paraules «o Audiència 
Territorial.»


