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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
15715

Lei 12/2017, do 28 de decembro, de modificación da Lei 42/2015, do 5 de
outubro, de reforma da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuiciamento civil,
para garantir a efectividade dos actos de comunicación do Ministerio Fiscal.
FELIPE VI
REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu
sanciono a seguinte lei:
PREÁMBULO
O artigo 151.2 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, na súa vixente
redacción dada pola Lei 42/2015, do 5 de outubro, establece a efectividade dos actos
de comunicación realizados ao Ministerio Fiscal desde o día seguinte hábil á data de
recepción que conste na dilixencia ou no xustificante acreditativo da súa recepción,
cando o acto de comunicación se realice polos medios e cos requisitos que establece
o artigo 162.
Este último precepto, pola súa vez, dispón o réxime dos actos de comunicación por
medios electrónicos, informáticos ou similares. Loxicamente, as previsións sobre a
eficacia das notificacións e comunicacións parten da circunstancia de que conste a
correcta remisión do acto de comunicación a través deses medios, o que igualmente
debe implicar a correcta e verificable remisión dos escritos, documentos e alegacións
correspondentes.
A necesidade, posta de manifesto pola Fiscalía Xeral do Estado, de adaptarse ao
complexo mecanismo de implementación do que se deu en chamar xustiza dixital, explica
que a disposición transitoria cuarta da Lei 42/2015 establecese, ata o 1 de xaneiro de
2018, un réxime de excepción en relación cos actos de comunicación ao Ministerio Fiscal,
e fixase respecto deste, en dez días naturais o prazo que se establece no artigo 151.2 da
Lei de axuizamento civil.
O tempo transcorrido desde entón evidenciou que as singularidades do Ministerio
Fiscal na tramitación, estudo, adopción e toma de decisións nos procedementos en
que intervén, así como as singularidades da oficina fiscal derivadas do seu
despregamento en territorios con diferentes sistemas de xestión procesual e
comunicación, xustifican a prórroga daquela medida deseñada con carácter transitorio
e por razóns tecnolóxicas.
Artigo único. Modificación da Lei 42/2015, do 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000,
do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.
Modifícase o número 1 da disposición transitoria cuarta da Lei 42/2015, do 5 de
outubro, de reforma da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, que queda
redactado do seguinte modo:
«1. Ata o 1 de xaneiro de 2020, en relación cos actos de comunicación ao
Ministerio Fiscal, o prazo que se establece no artigo 151.2 será de dez días
naturais.»
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Sec. I. Páx. 2

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
A presente lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2018.
Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir
esta lei.
Madrid, 28 de decembro de 2017.
FELIPE R.
O presidente do Goberno
MARIANO RAJOY BREY
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