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I. LA VISTA ORAL. DELIMITACIÓ

 JUDICI ORAL Fase decisòria del procés penal.

• Comença amb l'acte d'obertura del judici oral.
• Acaba amb la declaració formal de conclusió de la vista,

prèvia a la sentència.

 És on es produeix el veritable debat processal i on es forma la
convicció dels jutges per a dictar sentència.

 La sessió pública, oral i concentrada en la qual es practica la
prova i es presenten les qualificacions definitives es denomina
vista oral.

 Respecte pels drets fonamentals de les parts i principis d'oralitat,
immediació, concentració i publicitat.



II. ASSENYALAMENT 
I CITACIÓ A LA VISTA ORAL

Assenyalament i citació  actuacions preparatòries  actuacions
prèvies que garantisquen l'inici, el desenvolupament i la conclusió de la
vista.

a) ASSENYALAMENT lloc, dia i hora: LAJ

• Procediment abreujat i ordinari: dictada la interlocutòria
d'admissió o inadmissió de proves.

• Judici ràpid: data més propera dins dels 15 dies següents a l'acte
d'obertura de judici oral.

• Judici per delictes lleus: de forma immediata després de la
recepció de l'atestat o denúncia (màxim: 7 dies).

Lloc  seu judicial, excepte circumstàncies excepcionals (art.
269 LOPJ, 665 LECrim).



II. ASSENYALAMENT 
I CITACIÓ A LA VISTA ORAL

b) CITACIONS posada en coneixement + intimació.

1. Citació a l’acusat
• Garanteix el dret a la defensa i la no-indefensió.
• Principi de contradicció  exigeix que el judici es faça amb la

seua presència (excepció: judici en absència).
• Previsions:

a) S‘han d’adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la
presència de l’acusat en l'acte del judici quan és a la presó o en
llibertat provisional.

b) Li sol·liciten que designe un domicili o una persona per a
notificacions (o correu electrònic i telèfon).

c) Falta de citació: recurs de cassació i empara constitucional.

2. Citació a les parts acusadores i responsable civil (b i c).



II. ASSENYALAMENT 
I CITACIÓ A LA VISTA ORAL

3. Citació de testimonis i perits proposats i admesos
• Lliurament dels manaments i exhorts corresponents, d'ofici o per

lliurament a les parts.

• En la citació els informen de les conseqüències de no
comparèixer-hi sense justa causa i de la possibilitat d'incórrer en
delicte d'obstrucció a la justícia.

4. Citació als ofesos, perjudicats o víctimes
• Judici per delictes lleus: se cita davant el jutjat de guàrdia (han

de comparèixer-hi amb mitjans de prova + informar-los dels seus
drets).

• Falta de citació cassació.



III. PUBLICITAT DE LES SESSIONS

• Les actuacions judicials són públiques.
• Art. 24.2 i 120.1 CE (PIDCP, DUDH, CDHYLF) + art. 680 a 682 LECrim i

art. 232 LOPJ.
• Fonament: participació i control de la justícia per la societat;

absoluta transparència.
• Regla general  el judici oral ha de desenvolupar-se mitjançant

sessions orals. La publicitat s’amplia als mitjans de comunicació.
• Excepció = a porta tancada.

a) Es funda en la moralitat, l’ordre públic i el degut respecte a la
persona ofesa o als familiars.

b) D'ofici o a instància de part, abans de la vista o durant la vista.
c) El president ha de consultar-ho amb el tribunal i el jurat, i després de

deliberació en secret, pren l’acord corresponent (acte irrecurrible).
d) Pot ser parcial.
e) Òbviament, la decisió no es fa extensiva a les parts ni als defensors.



IV. CONCENTRACIÓ DE LES SESSIONS
EXCEPCIÓ: SUSPENSIÓ DE LA VISTA

 CONCENTRACIÓ  essència de la vista oral: “Obert el judici oral,
continua durant totes les sessions consecutives que siguen
necessàries fins a la conclusió”. (art. 744).

• El judici oral es fa, si pot ser, en una única sessió o les que calga,
però properes temporalment entre si.

• Objectiu: que les manifestacions i actuacions que es facen
oralment i públicament davant del tribunal, i les proves adduïdes,
resten en la memòria del tribunal de la manera més fidel possible.

• Excepció de la concentració paralització del procés:

a) Interrupció
b) Suspensió



IV. CONCENTRACIÓ DE LES SESSIONS
EXCEPCIÓ: SUSPENSIÓ DE LA VISTA

 INTERRUPCIÓ
• Respon a determinades causes de paralització de durada

incerta o excessiva.

• Produeix l'anul·lació de totes les actuacions (necessitat de
reinici).

 SUSPENSIÓ
• És provisional (circumstàncies de durada previsible).

• Condicionada a la desaparició de les causes.

• Continua on va quedar la paralització.



IV. CONCENTRACIÓ DE LES SESSIONS
EXCEPCIÓ: SUSPENSIÓ DE LA VISTA

RÈGIM DE LA SUSPENSIÓ

1. S'adopta per interlocutòria motivada (irrecurrible). Exigeix una
resolució fundada (causes, durada...).

2. Pot sol·licitar-se:
a) A instància de part.
b) D'ofici: a) pronunciament de qüestions incidentals, b) absència

d’algun membre del tribunal, defensors, fiscal o acusat per
malaltia, c) perquè cal fer diligències fora del lloc de les
sessions.

3. Amb caràcter general, no es preveu un termini fix. En l’abreujat hi
ha penalització més enllà de 30 dies (deixa sense efecte les
actuacions i obliga a reiniciar les sessions).

4. Causes de suspensió.



IV. CONCENTRACIÓ DE LES SESSIONS
EXCEPCIÓ: SUSPENSIÓ DE LA VISTA

a) CAUSA DE SUSPENSIÓ DE L'OBERTURA DE LES SESSIONS DE LA VISTA
ORAL (art. 745): per motius independents de la voluntat de les parts,
proves no preparades.

b) CAUSES DE SUSPENSIÓ DE LA VISTA (art. 746)
1. Quan el tribunal haja de resoldre durant els debats una qüestió

incidental que no puga ser decidida en l'acte.
2. Per pràctica de diligència fora del lloc de sessions.
3. Per incompareixença de testimonis la declaració dels quals es

considere necessària.
 Sol·licitud de part.
 Criteri del tribunal sobre la necessitat d’aquestes declaracions, sempre que

la negativa no siga causant d'indefensió o per impossibilitat de concurrència
del testimoni. Circumstàncies concurrents.

 La suspensió només pot acordar-se respecte a aquest mitjà de prova.
 La decisió del tribunal ha de ser protestada formalment si s’hi recorre.



IV. CONCENTRACIÓ DE LES SESSIONS
EXCEPCIÓ: SUSPENSIÓ DE LA VISTA

4. Per malaltia sobtada de jutges, fiscal o defensors (sense que puga
ser reemplaçat sense greu inconvenient per a la defensa de
l'interessat); o de l'acusat

a) Ordinari: la malaltia ha de ser constatada. Si hi ha més d’un
acusat, la vista continua.

b) Abreujat: l’absència justificada suspèn la vista, si no: pena no
superior a 2 anys judici en absència (art. 786.2).

c) Delictes lleus: l'absència de l'acusat no incideix sobre el
desenvolupament del judici si ha sigut degudament citat i les
seues declaracions no es consideren necessàries.

5. Per revelacions o retractacions inesperades que produeixen
alteracions substancials i fan necessaris nous elements probatoris o
alguna sumària instrucció complementària.



V. DESENVOLUPAMENT DE L'ACTE DE LA 
VISTA ORAL

a) Ordre de les actuacions en les sessions
1. Declaració d'obertura de les sessions i col·locació a la seu de les peces de convicció.
2. Decisió sobre vista pública o a porta tancada.
3. Concessió de la paraula a l'acusat a fi de declarar-se culpable o no culpable dels fets i les

responsabilitats de què l’acusen. En l'abreujat comença amb la lectura dels escrits
d'acusació.

4. Judici ràpid i abreujat: obertura del torn d'intervencions per a plantejar qüestions.
5. Fixació de l'ordre de la pràctica de les proves proposades.
6. Modificació o ratificació de les conclusions.
7. Possible plantejament de la tesi de la desvinculació.
8. Informe de la defensa i última paraula de l'acusat.
9. Conclusió de l'acte.

b) Direcció de la vista: president del tribunal o magistrat
• Normes de naturalesa conductiva que són atribuïdes al president que dirigeix els debats:

impedeix discussions impertinents, etc.
• El president té diverses prerrogatives i autoritat sancionadora: acordar sessions a porta

tancada, cridar l'atenció, expulsar de la sala, etc.



VI. DOCUMENTACIÓ I CONSTÀNCIA DE 
LA VISTA ORAL

 El lletrat de l’Administració de justícia (LAJ) ha de deixar
constància formal de les declaracions i actuacions que
s’han fet durant la vista oral.

 Dues possibilitats

a) Registre audiovisual (art. 230 LOPJ); preferent. Suport adequat
per a la reproducció de la imatge i so, l'autenticitat del qual
queda assegurada pel secretari:
 Usant signatura electrònica garantida.
 Mitjançant acta escrita del registre magnètic.

b) Acta escrita (subsidiària): s’hi fa constar, amb extensió i detall,
el contingut essencial de les proves practicades i, també,
totes les possibles incidències, reclamacions i resolucions.
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