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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
15715 Llei 12/2017, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 42/2015, de 5 

d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, 
per garantir l’efectivitat dels actes de comunicació del Ministeri Fiscal.

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

L’article 151.2 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en la redacció 
vigent feta per la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, estableix l’efectivitat dels actes de 
comunicació efectuats al Ministeri Fiscal des del dia següent hàbil a la data de recepció 
que consti en la diligència o en el resguard acreditatiu de la recepció, quan l’acte de 
comunicació s’hagi efectuat pels mitjans i amb els requisits que estableix l’article 162.

Aquest últim precepte, al seu torn, disposa el règim dels actes de comunicació per 
mitjans electrònics, informàtics o similars. Lògicament, les previsions sobre l’eficàcia de les 
notificacions i comunicacions parteixen de la circumstància que consti la remissió correcta 
de l’acte de comunicació pels mitjans esmentats, cosa que igualment ha d’implicar la 
remissió correcta i verificable dels escrits, els documents i les al·legacions corresponents.

La necessitat, posada de manifest per la Fiscalia General de l’Estat, d’adaptar-se al 
complex mecanisme d’implementació del que s’ha anomenat justícia digital, explica que la 
disposició transitòria quarta de la Llei 42/2015 estableixi, fins a l’1 de gener de 2018, un 
règim d’excepció en relació amb els actes de comunicació al Ministeri Fiscal i fixi, respecte 
d’aquest, en deu dies naturals el termini que estableix l’article 151.2 de la Llei 
d’enjudiciament civil.

El temps transcorregut des de llavors ha evidenciat que les singularitats del Ministeri 
Fiscal en la tramitació, l’estudi, l’adopció i la presa de decisions en els procediments en 
què intervé, així com les singularitats de l’oficina fiscal derivades del seu desplegament en 
territoris amb diferents sistemes de gestió processal i comunicació, justifiquen la pròrroga 
de la mesura dissenyada amb caràcter transitori i per raons tecnològiques.

Article únic. Modificació de la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, 
de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei 42/2015, de 5 
d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Fins a l’1 de gener de 2020, en relació amb els actes de comunicació al 
Ministeri Fiscal, el termini que estableix l’article 151.2 és de deu dies naturals.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2018.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 
facin complir.

Madrid, 28 de desembre de 2017.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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