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Normes de Repartiment: Jutjats Penals Executòries 

REPARTIMENT D'ASSUMPTES DELS JUTJATS PENALS ESPECIALITZATS EN 
EXECUTÒRIES DE BARCELONA  

 
(Aprovada en la Junta de Jutges Penals del 4 de febrer de 2002) 

1. La preparació del repartiment 
 
1.1. Els procediments abreujats que s'enviïn al Deganat per repartir-los als jutjats penals 
d'executòries s'han d'haver introduït en el sistema informàtic. S'hi han de fer constar unes 
dades imprescindibles (nom, número d'identificació -DNI, policíac, etc.), sense les quals no 
se'n pot autoritzar el repartiment. 

1.2. En els procediments que tinguin més duna persona sentenciada, és a dir condemnada o 
absolta, els jutjats penals sentenciadors, abans d'enviar-los a repartiment, han de 
confeccionar una pega separada d'execució per cada persona sentenciada. Aquesta pega 
separada, amb la qua¡ s'inicia l'executòria corresponent, ha d'incloure una testimoniança de 
la senténcia d'instància i/o d'apel-lació, si s'escau, la declaració de fermesa, les peces de 
situació (o els dies que s'ha estat detingut i/o en presó provisional) i de responsabilitat civil 
del penat de qué es tracta, i els particulars que es considerin oportuns per a I'execució. 

1.3. El jutjat penal sentenciador ha d'indicar clarament en aquesta pega, si s'escau, que la 
persona condemnada es troba en presó preventiva, d'acord amb el procediment que es 
reparteix. 

2. Criteris per repartir assumptes 

2.1. S'estableixen dos torns de repartiment: a) sentències condemnatóries, i b) sentèncias 
absolutóries. 

2.2. Els criteris que s'ha de seguir per repartir als jutjats penals d'executòries els 
procediments que cal executar es basen en la persona sentenciada i no en el procediment 
abreujat. Tenen carácter excloent respecte deis següents i cobreixen un torn de repartiment 
per cada expedient de persona sentenciada que es reparteix.  
 
Els criteris esmentats són els següents: 

a) S'ha de formar una executória per a cada persona sentenciada en el jutjat que correspon. 
Els procediments successius que es reparteixin de la mateixa persona correspondran per 
antecedents al jutjat que tramiti aquest expedient. 

b) Si un procediment té una sola persona sentenciada, s'ha de repartir seguint un torn al 
jutjat penal d'executóries corresponent. 

c) Si un procediment té dues o més persones sentenciades i només una té antecedents, 
s'han de repartir totes elles a aquest jutjat per antecedents. 

d) Si un procediment té dues o més persones sentenciades, totes elles amb antecedents, 
cada una s'ha de repartir al jutjat deis seus antecedents.  
 
e) Si un procediment té dues o més persones sentenciades, les unes amb antecedents i les 
altres sense, les que no tenen antecedents s'han de repartir al jutjat que té l'executòria més 
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antiga. 

En qualsevol cas, es compensa el nombre final d'expedients repartits entre tots els jutjats 
penals d'executóries. 

2.3. La identificació deis condemnats, a efectes de formació de les executóries, s'ha de 
realitzar per un sistema de cerca i començar pel nom i els cognoms i el número 
d'identificació (DNI, passaport, NIE, número d'identificació policíaca, etc.). 

2.4. En el supósit d'una sentència ferma que en el pronunciament sobre responsabilitat civil 
condemna diversos acusats a indemnitzar conjuntament i solidàriament els perjudicats en 
una quantitat que cal determinar en execució de sentència, el jutjat competent per dictar 
pacte resolutori que determina la quantitat és el jutjat d'executóries a qué s'ha repartit el 
penat el primer cognom del qual és el més baix segons l'ordre alfabétic. 

2.5. L'anul·lació d'una executória no modifica els antecedents generats. El repartiment de la 
nova senténcia que es dicta cobreix nou torn o torns. 

3. Les qüestions de competència en matèria de repartiment 
 
El jutjat que considera que se li ha repartit indegudament un assumpte I'ha de retornar al 
Jutjat Degà, en el termini de deu dies hàbils i mitjangant un escrit motivat que plantegi la 
qüestió de competència governativa. 

Si la pretensió és que l'assumpte s'hauria hagut de repartir per antecedents a un altre jutjat, 
el Deganat li remetrà perquè en el termini de deu dies es pronunciï sobre la qüestió i perquè 
assumeixi o li retorni I'assumpte. Si assumeix I'assumpte, li ho ha de comunicar perqué se li 
reparteix¡ i computi i perquè s'anul·li el repartiment anterior. 

Les qüestions de competéncia relativa a qué fa referència l'article 86.d) del Reglament 
1/2000, de 26 de julio¡, deis órgans de govern deis tribunals, les ha de resoldre el jutge degà 
mitjangant un acord governatiu, recurrible davant el Pie del Consell General del Poder 
Judicial, segons I'article 88 del Reglament. 

El transcurs deis deu dies a qué fan referència els dos primers paràgrafs comporta 
l'assumpció de la competència relativa. El termini s'ha de computar des del dia següent a la 
recepció de I'assumpte en el jutjat o des de la constància de les dades que constitueixen la 
base d'antecedents. 

4. Els exhorts que han de conèixer els jutjats penals d'executòries 

4.1. El Deganat reparteix als jutjats penals sentenciadors o als d'executòries segons el tràmit 
que cal realitzar. 

4.2. Els criteris són els següents: 

a) Si el tràmit que cal realitzar és anterior a la fermesa de la senténcia, es reparteix als jutjats 
penals sentenciadors. 

b) Si el tràmite que cal realitzar és posterior a la fermesa de la senténcia, es reparteix als 
jutjats penals d'executòries.  
 
 
5. Els criteris transitoris per al repartiment d'assumptes 
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5.1. D'acord amb la situació processal en qué es troben, les executóries són:  
 
1. Executóries en tràmit el dia d'entrada en funcionament deis jutjats penals d'executòries.  
 
2. Executóries arxivades provisionalment:  

a) Arxivament provisional: presos que compleixen condemna a la presó.  
 
b) Arxivament provisional: crida i cerques.  
 
c) Arxivament provisional: suspensió de l'execució de la pena.  
 
d) Arxivament provisional: altres causes.  

 
3. Executòries arxivades definitivament.  

5.2. A partir de I'1 d'abril de 2002, els jutjats penals sentenciadors han d'enviar al Deganat 
totes les sentències que esdevinguin fermes després d'aquesta data, per tal de repartir-les 
als jutjats penals d'executóries. 

5.3. Les executóries incoades abans d'aquesta data les han de tramitar els jutjats penals 
sentenciadors fins a arxivar-les provisionalment o definitivament. En tot cas, el 31 de 
desembre de 2002 s'han d'enviar als jutjats penals d'executóries totes les deis jutjats penals 
sentenciadors, tant les executóries en tràmit com en arxivament provisional, tret que siguin 
per insolvéncia. 

Les executóries arxivades definitivament i les arxivades provisionalment per insolvéncia han 
de romandre en els jutjats penals sentenciadors. En el supòsit que es produeixi alguna 
variació en la situació d'insolvència del penat, s'ha de repartir al jutjat d'executóries 
corresponent. El lliurament de testimoniances de procediments arxivats en els jutjats 
sentenciadors els correspon a ells mateixos. En qualsevol cas, s'han de repartir als jutjats 
d'executóries tots els procediments en qué s'ha de disposar una resolució de contingut 
executiu. 

Quan els jutjats penals enviïn ('estadística del primer trimestre d'enguany al CGPJ, també 
n'hauran d'enviar una cópia al Deganat, per tal de poder enviar totes les cópies als jutjats 
d'executóries. 

5.4. Les executóries en situació d'arxivament provisional per crida i cerques, suspensions 
d'execució de la pena, privació del dret a conduir vehicles de motor i pendents de 
Ilicenciament definitiu (presos), es poden enviar als jutjats penals d'executóries durant el 
període comprés entre I'1 d'abril i el 31 de desembre de 2002, sempre que no prescrigui la 
pena, que no se n'hagi de declarar la remissió definitiva i que no es produeixi el llicenciament 
definitiu dins d'aquest període. El calendar¡ segueix la forma escalonada següent: 

a) Preferentment, en els primers quatre mesos (abril, maig, juny ¡julio¡), s'han d'enviar els 
arxius provisionals pendents de llicenciament definitiu i les privacions del permís de conduir. 

b) En els quatre mesos següents (agost, setembre, octubre i novembre), s'han d'enviar els 
arxius provisionais referents a les suspensions d'execució de pena. 
 
c) En el mes de desembre, s'han d'enviar les crida i cerques i les executóries que 
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previsibliment no tinguin can tràmit per realitzar abans riel 31 de desembre. 
 

 
 


