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Normes de Repartiment: Jutjats d'Instrucció de Barcelona 

JUTJATS D'INSTRUCCIÓ DE BARCELONA 

-S'han introduït les esmenes aprovades per la Junta de Jutges d'Instrucció  
de 8 de novembre de 2001- 

Primera part 
Les normes de repartiment dels assumptes i el funcionament de la guàrdia 

Base primera  
Jutjats de guàrdia 

1. Nombre 
El servei de guàrdia el realitzen tots els jutjats d'instrucció de Barcelona, que segueixen 
l'ordre corresponent a la seva numeració. Cada dia realitzen el servei de guàrdia quatre 
jutjats, un d'incidències i tres de detinguts, segons l'Acord del Ple del CGPJ del 6 de maig de 
1992. 

2. Jutjat d'incidències 
Al jutjat d'incidències li correspon rebre i incoar, si s'escau, els processos corresponents als 
atestats, les denúncies i les querelles que es presenten durant el temps de la guàrdia, 
sempre que es tracti d'assumptes sense detingut, així com la realització de les primeres 
diligències d'instrucció criminal que resulten procedents segons aquestes Normes. 

També li correspon practicar les actuacions d'habeas corpus de la LO 6/1984 de 24 de maig, 
i les actuacions que se'n deriven, i les autoritzacions d'internament de la LO 7/1985, d'1 de 
juliol, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya. En aquest últim cas, el jutjat de 
detinguts n'és competent si l'estranger també ha estat posat ala seva disposició per la 
comissió d'un delicte. 

A partir de les 21 h, i fins ales 9 h del dia següent, el jutjat d'incidències coneix de tots els 
assumptes que ingressen en el servei de guàrdia en què hi ha persona privada de llibertat, i 
resol sobre la situació personal dels qui són conduïts com a detinguts davant la presència 
judicial. 

També corresponen al jutjat d'incidències les competències que atribueixen els articles 40.4 i 
41 del Reglament 5/1995, del Consell General del Poder Judicial, sobre aspectes accessoris 
de les actuacions judicials (BOE de 12 de gener de 2001 i de 29 de març de 2001).1 

En definitiva, el jutjat d'incidències coneix de tots els assumptes que no vénen expressament 
atribuïts als jutjats de detinguts en aquestes Normes1bis. 

3. Jutjats de detinguts2 

Els tres jutjats de detinguts han de conèixer de tots els assumptes que ingressin en el servei 
de guàrdia, des de les 9 h fins a les 21 h, en què hi ha una persona privada de llibertat, 
posada a disposició judicial. 

Concretament, cada jutjat coneix del següent: 

1. El Jutjat de Detinguts 1 ha de conèixer dels atestats procedents de les comissaries de 
districte 1 (Sant Martí), 4 (Nou Barris - Sant Andreu), 6 (Eixample), 7 (Gràcia), i 8 (Horta 
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Guinardó). 

També ha de conèixer d'aquelles diligències que s'instrueixen, únicament i exclusivament, en 
virtut d'ordres de detenció i d'ordres de crida i cerca nacionals i internacionals 4, amb 
independència de la comissaria de policia de procedència, i també d'aquells atestats que pot 
presentar el Grup de Policia Judicial de la Guàrdia Civil. 

El jutge de detinguts 1 assumeix sempre la competència per acomplir les peticions d'auxili 
jurisdiccional que es reben durant el seu servei de guàrdia en relació amb la persona privada 
de llibertat. En cap cas no es reparteixen. Aquest criteri també s'aplica a les crides i cerques 
que es tramiten en qualsevol altre jutjat de guàrdia. 

2. El Jutjat de Detinguts 2 ha de conèixer dels atestats procedents de la Comissaria de 
Districte 2 (Ciutat Vella), del Port i de Metro de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana. 

3. El Jutjat de Detinguts 3 ha de conèixer dels atestats procedents de les comissaries de 
districte 3 (Les Corts - Sarrià - Sant Gervasi), i 5 (Sants - Montjuïc), i dels de la Brigada 
Provincial de la Policia Judicial, Brigada Provincial de la Policia Científica, Brigada Provincial 
d'Informació, Brigada Provincial d'Estrangeria i Documentació, i dels del Sector Mòbil de la 
Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana. 

També ha de conèixer de qualsevol altre supòsit de detenció, legalment autoritzada, i no 
previst expressament en els paràgrafs anteriors. 

A més, coneix dels delictes contra la seguretat del trànsit, inclosos els de desobediència de 
l'article 380 CP, i dels atestats que realitza la Guàrdia Urbana de Barcelona, sense detingut, 
perquè no hi concorren els requisits pertinents, i sense resultat lesiu ni danys, en què aquest 
cos policial ha citat la persona imputada per al dia en què es presenten els atestats en el 
Jutjat de Detinguts 3 de Barcelona, comesos dins de les 72 h anteriors a l'inici del servei de 
guàrdia. 

En cas de reorganització policial o desdoblament, els assumptes penals de la nova 
comissaria de policia sorgida s'hauran d'enviar al jutjat de guàrdia a què corresponia l'antiga 
comissaria. 

En el cas de fusió de dues o més comissaries que corresponguin a diferents jutjats de 
guàrdia de detinguts, el magistrat jutge degà assignarà a quin jutjat o jutjats s'han de remetre 
els atestats de la nova comissaria sorgida de la fusió, fins que se celebri la propera junta, on 
s'aprovarà lo pertinent 

4. Horari 

En el jutjat d'incidències, el servei de guàrdia comença diàriament ales 9 h i es perllonga 
ininterrompudament durant 24 hores. 

No obstant això, els atestats, les comunicacions i els avisos que fan instruir diligències 
pròpies del servei de guàrdia i que es reben després de les 8.30 h de cada dia, es reserven 
al coneixement del jutjat entrant, a excepció de les incidències que exigeixen la sortida del 
jutjat de guàrdia de la seva seu per practicar diligències; en aquest cas, les que s'han de 
practicar les atén el jutjat sortint, tot i que per això hagi de prolongar la seva actuació fins 
passades les  
9 h, i durant el temps necessari. 

En els jutjats de detinguts, el servei de guàrdia comença a les 9 h i acaba a les 21 h del 
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mateix dia, tret que en aquesta hora no s'hagin conclòs els assumptes que s'han rebut amb 
anterioritat i que s'estiguin tramitant; en aquest cas, el servei acaba quan s'acaben aquests 
assumptes3. 

Resum  
Jutjats de detinguts de Barcelona3bis  
 
Jutjat de Detinguts 1 

Comissaria de Districte 1 (Sant Martí)  

Comissaria de Districte 4 (Nou Barris - Sant Andreu)  

Comissaria de Districte 6 (Eixample)  

Comissaria de Districte 7 (Gràcia)  

Comissaria de Districte 8 (Horta - Guinardó)  

Guàrdia Civil Crides i cerques (exclusivament)  

Jutjat de Detinguts 2 

Comissaria de Districte 2 (Ciutat Vella)  

Comissaria del Port de Barcelona  

Comissaria de metro de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana  

Jutjat de Detinguts 3 

Comissaria de Districte 3 (Les Corts - Sarrià - Sant Gervasi)  

Comissaria de Districte 5 (Sants - Montjuïc)  

Brigada Provincial de la Policia Judicial  

Brigada Provincial de la Policia Científica Brigada Provincial d'Informació  

Brigada Provincial d'Estrangeria i Documentació Sector Mòbil de la Brigada  

Provincial de Seguretat Ciutadana  

Supòsits no previstos expressament  

Base segona  
Jutjat d'Incidències: funcionament 

1. Comprovació d'existències pel secretari judicial 

El secretari judicial del jutjat que entra de guàrdia, quan comença el servei, ha de controlar 
els llibres de registre, els segells de la guàrdia, les claus de la caixa forta, el telèfon mòbil4 i 
el material del jutjat que consta en L'inventari corresponent. Per aquest efecte, s'hi ha de dur 
un llibre d'existències en què el secretari judicial ha de fer constar, mitjançant diligència, les 
deficiències que s'apreciïn durant el servei de la Guàrdia pel que fa al material. En acabar la 
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guàrdia, ha d'informar el secretari judicial del jutjat entrant, que ha de firmar el conforme. Si 
no s'aprecia cap anomalia, només hi han de constar les firmes dels dos secretaris judicials. 
Si desapareix algun objecte de l'inventari, s'ha de comunicar urgentment al Jutjat degà de 
Barcelona. 

No obstant això, personal adscrita al Jutjat Degà de Barcelona, diàriament, a les 9 h, prendrà 
nota de les anomalies tècniques i de les deficiències materials observades el dia anterior pel 
secretari judicial del jutjat sortint5. 

2. Llibres del jutjat de guàrdia  
Al jutjat d'incidències, es porten els llibres següents:  
 
1. Llibre de registre general (informatitzat)  
2. [suprimit]6  
3. Llibre d'escrits de termini, segons el punt 10 d'aquesta base  
4. Llibre d'existències  
5. [suprimit]  
6. [suprimit]  
7. [suprimit]8  
8. Llibre de llibertats sota fiança (base segona, 7)  
9. Llibre de comunicacions i exhorts de l'Audiència Nacional i dels Jutjats Centrals 
d'Instrucció (base segona, 8) 

El secretari judicial sortint de guàrdia ha de subscriure diàriament tots aquests llibres. 

3. Metges del Registre Civil  
[sense contingut]9 

4. Registre pel servei d'informàtica 

Tots els assumptes10 que entren en el jutjat d'incidències passen pel Servei Informàtica per 
tal de donar-los el número de diligències de guàrdia. A mesura que es qualifiquen en el jutjat, 
es passen de nou pel Servei d'Informàtica per donar-los el número de diligències que segons 
la seva classe i destinació els correspon. Amb això, es confecciona el llibre de registre 
general. 

5. Diligències de guàrdia 

Sense perjudici del que sigui procedent segons la LECr, amb caràcter general, s'incoen per 
diligències de guàrdia: 

1. Les denúncies o els atestats per infraccions penals comesos en un altre partit judicial, 
quan el jutjat de guàrdia en disposa la inhibició sense practicar cap diligència per investigar 
el fet (o, si s'escau, les indispensables i urgents que es puguin practicar a la guàrdia). 

No obstant això, si el jutjat de guàrdia no disposa la inhibició a favor d'un altre partit judicial, i 
s'escau que el jutjat d'instrucció a què corresponen aquestes denúncies o atestats considera 
que n'és procedent la inhibició, serà aquest jutjat d'instrucció el qui disposi la inhibició, atès 
que no és procedent que les remeti al jutjat de guàrdia perquè aquest sigui qui s'inhibeixi, 
sempre que els fets estiguin fora de les 72 hores del servei de guàrdia11. 

2. Les denúncies o atestats per fets dels quals ja conegui el Jutjat competent, quan, durant la 
guàrdia, el jutjat de guàrdia decideix la remissió de les actuacions. 
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3. Les diligències per delictes que són competència dels jutjats centrals d'instrucció, quan 
se'ls hi remeten des de la guàrdia. No obstant això, si el jutjat de guàrdia no disposa la 
remissió d'aquestes diligències als jutjats centrals d'instrucció i el jutjat d'instrucció a què 
corresponen tals assumptes considera que són competència dels jutjats centrals d'instrucció, 
aleshores, aquest jutjat d'instrucció ha de disposar-ne la remissió, sense que sigui procedent 
retornar-les al jutjat de guàrdia, sempre que els fets estiguin fora de les 72 hores del servei 
de guàrdia12. 

[4. sense contingut]13 

6. Diligències indeterminades  
[sense contingut]14 

7. Telegrames i faxos 

El jutjat de guàrdia obre tots els telegrames que es reben en la guàrdia, sigui quin sigui 
l'òrgan judicial al qual van dirigits, i acompleix immediatament els despatxos que s'hi 
demanen, no només la llibertat d'una o de diverses persones, sinó qualsevol altra actuació 
que es consideri de caràcter urgent. Una vegada acabat el servei de guàrdia, s'envien al 
destinatari o al Jutjat Degà de Barcelona perquè els reparteixi, cobrint torn al jutjat que els va 
acomplir. S'actua de la mateixa manera quan es tracta de faxos i correus electrònics rebuts 
en el jutjat de guàrdia15. 

Es consideren de caràcter urgent, a aquests efectes, tots els despatxos que afecten la 
situació de les persones, especialment, a més dels de llibertat, empresonament o llibertat 
sota fiança. Quan aquests darrers despatxos ingressen en dies festius o inhàbils, en què el 
repartiment no s'efectua, el jutjat de guàrdia que els rep, després d'assabentar els 
interessats de la mesura de llibertat sota fiança, els conserva en el seu poder i ho comunica 
a qui el segueix en la guàrdia. A la vegada, aquest nou jutjat, si cal, ho comunica al següent, 
per tal de poder rebre aquesta fiança si s'escau. Tot seguit, s'envia al Jutjat Degà de 
Barcelona un cop prestada o arribat el primer dia hàbil, per tal que es cobreixi el torn. 
Aquests telegrames, faxos o correus electrònics15 s'han d'anotar en el llibre de llibertats sota 
fiança. 

8. Delegacions de l'Audiència Nacional i dels jutjats centrals d'instrucció 

Les delegacions dels jutjats centrals d'instrucció i de l'Audiència Nacional en matèria de 
terrorisme s'acompleixen com un exhort i queden a la seu del jutjat de guàrdia, que 
n'assabenta el jutjat entrant en els dies successius mentre es manté aquesta delegació, i que 
retorna l'exhort un cop transcorregut el termini legal. Amb aquesta finalitat, s'ha de portar un 
llibre on consta d'entrada, el registre i les dades principals de l'exhort que s'ha d'acomplir. 

9. Assumptes civils i administratius urgents 

Al jutjat de guàrdia d'incidències li corresponen les funcions que atribueix l'article 40.4 del 
Reglament 5/1995, del Consell General del Poder Judicial, sobre aspectes accessoris de les 
actuacions judicials (BOE de 12 de gener de 2001).15bis 

10. Escrits de termini 

Tret de L'aplicació directa o supletòria, segons s'escaigui, de l'article 135.2 de la Llei 1/2000, 
d'enjudiciament civil, al jutjat d'incidències li correspon rebre els escrits la presentació dels 
quals està subjecta a termini peremptori, sempre que s'adrecen als òrgans jurisdiccionals 
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assenyalats en la regla primera i que tenen entrada una vegada conclosa la jornada de 
treball del jutjat o tribunal destinatari, i fins a les 24 hores del dia de la guàrdia, segons les 
regles següents: 

1a. El jutjat de guàrdia de Barcelona només admet escrits de termini adreçats a òrgans 
judicials amb competència territorial sobre el partit de Barcelona; al Tribunal Constitucional, 
quan no tenen ni advocat ni procurador; al Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, els jutjats 
centrals d'instrucció, les sales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'Audiència 
Provincial de Barcelona, i als jutjats amb seu a Barcelona. El secretari judicial del jutjat 
d'incidències qualifica els escrits que es volen presentar per determinar si s'adrecen a òrgans 
diferents dels esmentats en el punt anterior; en aquest cas, no s'admeten. 

2a. Si no s'admet un escrit per aplicació de l'article 135.2 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament 
civil, cal lliurar el certificat a què es refereix l'article 41 del Reglament 5/1995, del Consell 
General del Poder Judicial, sobre aspectes accessoris de les actuacions judicials (BOE de 
29 de març de 2001).15bis 

3a. El secretari judicial del jutjat d'incidències, o la persona delegada, segella els escrits de 
termini que es presenten en el jutjat de guàrdia en tots els seus fulls. També en segella una 
còpia, si el presentador ho demana i la presenta. 

4a. Els presentadora d'escrits de termini han d'emplenar el formulari ad hoc que hi ha a la 
seva disposició en el jutjat d'incidències en paper autocopiatiu i amb quatre fulls. 

Amb el primer full del formulari, que ha de signar el presentador i en què s'ha de fer constar 
la data de presentació, l'òrgan destinatari de l'escrit, el número d'actuacions o de rotlle, la 
classe d'assumpte, i el nombre de folis de l'escrit, i una vegada el secretari judicial estén la 
diligència de presentació, es confecciona el llibre de registre d'escrits de termini. En aquest 
primer full, també s'hi ha de fer constar que el Jutjat degà de Barcelona ha rebut l'escrit. 

El segon full, que també ha de signar i segellar el secretari judicial del jutjat d'incidències, 
s'ha de lliurar al presentador de l'escrit com a justificant de la presentació. 

El tercer full, en què s'ha d'estendre una diligència de presentació, s'ha d'unir a l'escrit 
perquè consti en les actuacions la data de presentació. 

També s'ha d'unir al quart full del formulari un justificant de lliurament de l'escrit a l'òrgan 
destinatari per part del Jutjat Degà de Barcelona. 

No s'admet cap escrit si no porta adjunts els formularia degudament formalitzats. 

5a. A les 8.45 h de cada dia hàbil, el Jutjat Degà de Barcelona recull tots els escrits de 
termini juntament amb els resguards corresponents ala fulls 3 i 4 del formulari que s'han 
rebut en el jutjat d'incidències el dia anterior. Tot seguit, deixa constància de la retirada 
d'aquests escrits per lliurar-los als òrgans destinataris en el llibre de registre d'escrits de 
termini. 

El Jutjat Degà de Barcelona lliura aquests escrits als òrgans destinataris radicats a 
Barcelona el mateix dia que els recull el jutjat d'incidències. Els lliuraments d'escrits dirigits a 
òrgans amb seu fora de Barcelona es realitzen mitjançant correu certificat urgent. 

6a. Una vegada rebut L'escrit de termini, l'òrgan destinatari lliura al Jutjat Degà de Barcelona 
el quart full del formulari com a resguard justificant de la recepció de l'escrit. Amb aquests 
resguards, el Jutjat Degà de Barcelona confecciona un llibre de registre a disposició de tots 
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els òrgans judicials que volen consultar-lo.16 

Base tercera  
Jutjat d'incidències: competències 

1. Regla general de les 72 hores 

A. El jutjat d'incidències és el competent per conèixer i tramitar les diligències que s'inicien 
per fets produïts durant el temps de prestació del servei de guàrdia i de les 72 hores 
anteriors al seu començament. 

B. Si els fets ocorren abans de les 72 hores de la prestació del servei de guàrdia, s'envien 
les actuacions al Jutjat Degà de Barcelona perquè les reparteixi, o al jutjat que coneix dels 
fets, si es tracta de diligències ampliatòries. Ara bé, es duen a terme les diligències i 
mesures cautelars de caràcter urgent, i que es poden practicar a la guàrdia, sense que això 
impliqui assumir-ne la competència. 

C. Quan el jutjat d'incidències rep un atestat amb diversos fets que constitueixen delictes 
relacionats o que no hi estan relacionats, s'apliquen les regles que conté la base 5a per a 
aquests supòsits pel que fa a saber a quin jutjat li correspon la competència17. 

2. Inhibicions i testimoniances 

A. Les inhibicions que es reben a la guàrdia procedents de jutjats d'altres partits judicials 
s'envien al Jutjat Degà de Barcelona perquè les reparteixi, tret que un jutjat de Barcelona ja 
conegui dels fets. En aquest cas, els fets s'envien a aquest jutjat, que n'és competent. 

B. Les testimoniances de particulars procedents d'altres jurisdiccions s'envien al Jutjat Degà 
de Barcelona perquè les reparteixi, tret que hi hagi un jutjat d'instrucció de Barcelona que 
conegui dels fets. En aquest cas, els fets s'envien a aquest jutjat, que n'és competent. 

3. Querelles 

Les querelles que es presenten a la guàrdia s'envien al Jutjat Degà de Barcelona perquè les 
reparteixi. Si tots els fets que conté la querella s'han denunciat abans, el jutjat que ja els 
coneix és competent per conèixer de la querella, encara que hagi decidit arxivar o 
sobreseure les actuacions. El jutjat de guàrdia pot, si s'escau, practicar diligències de 
caràcter urgent18.  
 
4. Malalts mentals 
 
[sense contingut]19 

5. Trasplantaments d'òrgans 

El jutjat d'incidències és competent per autoritzar trasplantaments d'òrgans quan un jutjat de 
Barcelona coneix de la defunció en dies festius i fora d'hores d'audiència, i, en qualsevol cas, 
quan el jutjat que coneix del fet pertany a un altre partit judicial, i la comunicació amb ell no 
és possible. Si passa altrament, s'ha de tenir en compte el que disposa el jutjat competent. 
Una vegada acabat el servei de guàrdia, s'envien les actuacions a l'òrgan jurisdiccional 
competent. 

6. Manaments d'entrada i escorcoll 
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A. Quan un jutjat d'instrucció de Barcelona coneix dels fets a què fa referència una sol·licitud 
d'entrada i escorcoll, és aquest i no el jutjat d'incidències el jutjat competent per autoritzar-la 
o denegar-la, llevat que la petició es formuli en dies festius o fora d'hores d'audiència (14 h); 
en aquest cas, quan acaba el servei de guàrdia, les actuacions que s'han incoat amb 
aquesta finalitat s'envien a l'òrgan jurisdiccional competent. 

B. Si no hi ha cap jutjat que coneix dels fets a què es refereix la sol·licitud d'entrada i 
escorcoll, el jutjat d'incidències és competent per autoritzar-la o denegar-la. 
Independentment del resultat de la sol·licitud, el jutjat d'incidències envia les diligències 
incoades al Jutjat Degà de Barcelona perquè les reparteiXi20. 

C. [sense contingut]21 

7. Intervencions telefòniques 

A. Si un jutjat d'instrucció ja coneix dels fets a què fa referència la sol·licitud d'intervenció 
telefònica, aquest jutjat és competent per disposar-la o denegar-la, tret que la petició es faci 
en dies festius o fora d'hores d'audiència, per raons fonamentades d'urgència. 

B. En els casos en què se sol·licita una pròrroga d'intervenció telefònica, el jutjat 
d'incidències que prèviament l'ha disposada és competent per concedir-la o denegar-la. 

C. Si no hi ha cap jutjat que coneix dels fets, el jutjat corresponent per torn de repartiment és 
competent per disposar o denegar la intervenció sol·licitada. Excepcionalment, el jutjat de 
guàrdia pot adoptar mesures d'intervenció telefònica per motius d'urgència; en aquest cas, 
assumeix la competència per instruir la causa22. 

8. Aixecaments de cadàver 

El jutjat de guàrdia és el jutjat competent per practicar les diligències d'aixecament de 
cadàver i d'autòpsia, i assumeix la competència per determinar i aclarir les causes de la 
mort, independentment de la data en què s'ha produït, tret que un altre jutjat ja conegui dels 
fets. En aquest cas, les diligències practicades s'envien a aquest jutjat al més aviat possible. 

Base quarta  
Jutjats de detinguts: funcionament 

1. Comprovació de les existències per part del secretari judicial 

Quan comença el servei, el secretari judicial del jutjat que entra de guàrdia ha d'emplenar el 
llibre d'existències que hi ha sempre a la secretaria. Cas que desaparegui algun objecte que 
figura en l'inventari, ho ha de comunicar al Jutjat Degà de Barcelona al més aviat possible. 

2. Funcionament a la guàrdia 
Els jutjats de detinguts que presten servei de guàrdia: 

1. Reben els atestats, els objectes intervinguts i els diners en efectiu que juntament es posen 
a disposició del jutjat. 

2. Fan la llista dels detinguts, incloent-hi el nom dels advocats que els han assistit ala 
comissaria i amb l'observació, si s'escau, que s'han nomenat uns altres advocats per assistir-
los al jutjat de guàrdia. 

3. El secretari judicial informa als detinguts dels seus drets al més aviat possible i determina 



 

 

CRAJ

MALLORCA, 283  -  08037 BARCELONA  -  TELÈFON 93 496 18 80  -  FAX 93 487 19 38 

si necessiten un intèrpret, per tal de nomenar-lo, i si designen un altre advocat diferent del 
que els va assistir a la comissaria. 

4. Passen els atestats al Servei d'Informàtica per assignar-los el número de diligències de 
guàrdia i, si s'escau, buscar-ne els antecedents. Tot seguit, els atestats queden a disposició 
del jutge que presta el servei de guàrdia, que els qualifica i disposa les diligències pertinents 
i el tipus de procediment que s'ha de seguir. 

5. Comuniquen per telèfon o fax l'ordre de declaració dels detinguts al Col·legi d'Advocats. 

6. Ingressen en el Dipòsit Judicial de Peces de Convicció els objectes ocupats, tret d'aquells 
que previsiblement s'han de tornar el mateix dia de la guàrdia. Posat cas que siguin dies 
festius, el secretari judicial proveeix el que cal per custodiar-los. 

7. Després que el jutge d'instrucció en servei de guàrdia ha practicat totes les diligències que 
ha considerat urgents i necessàries, les tramet al Servei d'Informàtica per registrar-les. 

3. Crides i cerques 

Sense perjudici que no és necessari conduir la persona requerida al jutjat de detinguts23, en 
cas que ho sigui, els criteris que s'han de seguir amb caràcter general són els següents. 

A. Crides i cerques dels jutjats o tribunals de Barcelona  
Si el jutjat o tribunal competent que ha lliurat la requisitòria és de Barcelona, el jutjat de 
detinguts li comunica la captura per telèfon, perquè adopti la resolució escaient. Si la 
comunicació telefònica no és possible o, tot i ser possible, no es rep resposta abans de les 
15 h del dia de la guàrdia, el jutge de detinguts ingressa en el centre penitenciari 
corresponent la persona capturada a disposició de l'òrgan que la requereix. Al següent dia 
hàbil, l'agent judicial del jutjat de detinguts sortint de guàrdia lliura en mà les actuacions 
directament ala secretaria de l'òrgan jurisdiccional competent. 

B. Crides i cerques dels jutjats o tribunals de fora de Barcelona Si el jutjat o el tribunal 
requeridor és d'una altra localitat, el jutjat de detinguts pot practicar diligències semblants a 
les de L'apartat anterior i, si s'escau, ingressar la persona requerida en el centre penitenciari 
corresponent, a disposició d'aquell jutjat o tribunal. A continuació, envia per correu certificat 
al jutjat esmentat les actuacions practicades i li comunica per via telegràfica i en el mateix dia 
de la guàrdia, o l'endemà, la detenció i l'empresonament de la persona ingressada. 

4. Acabament de la guàrdia 

Una vegada acabat el servei de guàrdia, el secretari judicial sortint emplena el llibre 
d'existències i s'encarrega que les claus de la caixa forta quedin en mans del secretari 
judicial entrant. L'agent judicial sortint, quan fa el relleu de la guàrdia, estén una diligència en 
el llibre de detinguts on fa constar que no queda cap persona detinguda als calabossos, atès 
que o bé s'han posat en llibertat i o bé s'han empresonat, amb els manaments pertinents, en 
-un centre penitenciari. L'agent judicial entrant signa aquesta diligència. 

Base cinquena  
Jutjats de detinguts: competències 

1. Fets dins de les 72 hores 

Si no hi ha denúncia prèvia i el fet s'ha comès durant el temps de prestació del servei de 
guàrdia o dins de les 72 hores anteriors al seu començament, el jutjat de detinguts que rep 
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les diligències i el detingut és el competent per conèixer del cas. 

2. Fets anteriors a les 72 hores  
 
Si no hi ha denúncia prèvia i el fet s'ha comès abans de les 72 hores esmentades en el punt 
anterior, el jutjat de detinguts remet les diligències al Jutjat Degà de Barcelona perquè les 
reparteixi i, si s'escau, posa a la seva disposició la persona detinguda. 

3. Fets dels quals ja coneix un altre jutjat 

Si el fet imputat ja s'ha denunciat amb anterioritat i hi ha un jutjat que en coneix, el jutjat de 
detinguts hi trametrà les diligències ampliatives i, si s'escau, les persones privades de 
llibertat quedaran a la seva disposició. 

4. Detenció de persones com a conseqüència de manaments d'entrada i escorcoll 

Si la detenció d'una o de diverses persones i les actuacions policíaques s'han esdevingut a 
causa d'un manament d'entrada i escorcoll, el jutjat que va expedir-lo és el competent per 
prosseguir les diligències. Per això, el jutjat de detinguts hi ha de trametre les actuacions i, si 
s'escau, ha de posar a la seva disposició les persones privades de llibertat. 

5. Els jutjats de guàrdia (incidències i detinguts) coneixen el mateix dia dels mateixos 
fets  
 
Posat cas que en el mateix dia de guàrdia es rep en el jutjat d'incidències L'atestat o la 
denúncia d'un fet, i en un dels jutjats de detinguts es reben les diligències policíaques 
ampliatives i la persona detinguda pel mateix fet, el jutjat de detinguts és el competent per al 
seu coneixement i la prossecució. Ara bé, si el fet denunciat s'ha esdevingut abans de les 72 
hores del seu servei de guàrdia, ha de reclamar al jutjat d'incidències la denúncia inicial i 
enviar les actuacions al Jutjat Degà de Barcelona perquè les reparteixi, i, si s'escau, ha de 
posar la persona detinguda a disposició del Jutjat Degà de Barcelona. 

6. Detenció ordenada per un jutjat 

Si en el desenvolupament de la seva tasca professional el jutjat d'incidències o un altre jutjat 
es veuen obligats a ordenar la detenció d'una persona o de més duna, el jutjat que ho ha 
disposat és el competent per continuar la instrucció de la causa criminal en què es va 
ordenar, sia en les mateixes diligències o en unes altres. S'exceptua el cas en què l'òrgan 
jurisdiccional es veu directament afectat pels fets que van motivar l'adopció d'aquesta 
mesura; en aquest cas, el jutjat de detinguts és el jutjat competent. 

7. Atestat amb fets diversos i persones diferents 

Si un mateix atestat comprèn diversos fets delictius atribuïts a diverses persones, tot i que 
aquestes persones no siguin les mateixes que han intervingut en tots i cadascun dels fets 
delictius, s'apliquen les normes següents. 

A. Delictes relacionats prèviament denunciats24 Si es tracta de delictes relacionats, s'han 
denunciat tots prèviament i en coneixen diversos jutjats, el jutjat competent per conèixer de 
tots és el que tramita la causa més antiga, al qual el jutjat de detinguts ha d'enviar les 
diligències i posar a la seva disposició, si s'escau, les persones privades de llibertat. 

Aquest jutjat de causa més antiga ha de reclamar a la resta de jutjats que coneixen dels fets 
les causes que tramiten, per tal d'unir-les a les que instrueix. Amb aquesta finalitat, el 
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secretari judicial del jutjat de detinguts que envia les diligències i, si s'escau, les persones 
privades de llibertat, estén a les actuacions una diligència on consten tots els jutjats que 
coneixen dels fets. 

Aquesta regla de competència regeix encara que la causa més antiga es trobi sobreseguda 
o arxivada, tret que ho estigui perquè el fet no constitueix delicte; en aquest cas, el jutjat 
competent és el de la causa que el segueix en antiguitat. 

B. Delictes relacionats sense denúncia prèvia25 Si es tracta de delictes relacionats però no 
hi ha denúncia prèvia de cap d'ells, regeix el criteri de les 72 hores, per la qual cosa, si algun 
dels fets es va esdevenir dins de les 72 hores anteriors al servei de guàrdia, encara que la 
resta de fets siguin anteriors, el jutjat de detinguts que rebi les actuacions i els detinguts és el 
jutjat competent per instruir la causa o les causes per tots els fets que conté l'atestat. 

Si tots els fets són anteriors ales 72 hores, el jutjat de detinguts envia les actuacions al Jutjat 
Degà de Barcelona perquè les reparteixi, i, si s'escau, posa a la seva disposició els detinguts 
corresponents. El jutjat al qual corresponen per repartiment és competent per instruir la 
causa per tots els fets. 

C. Delictes relacionats amb denúncia prèvia d'algun d'ells Si es tracta de delictes relacionats 
i només hi ha denúncia prèvia d'algun d'ells, no de tots, el jutjat que porta la causa 
denunciada més antiga és competent per instruir la causa per tots els fets (els denunciats i 
els no denunciats). Amb aquesta finalitat, el jutjat de detinguts li envia l'atestat i, si s'escau, 
posa a la seva disposició les persones privades de llibertat. El secretari judicial també estén 
la diligència esmentada en l'apartat A. 

El jutjat competent reclama als altres jutjats les causes que tramiten per aquests fets per 
unir-les a les pròpies. Hi regeix la mateixa norma sobre causes sobresegudes i arxivades 
que se cita en l'apartat A. 

D. Quan els delictes no estan relacionats Si no es tracta de delictes relacionats (supòsit més 
estrany, ja que aleshores s'ha de fer un atestat per cada delicte), s'apliquen les normes de 
competència següents: 

1. Si tots els fets s'han denunciat prèviament i les denúncies les porta un sol jutjat, aquest és 
el jutjat competent per prosseguir-les. Si no n'hi ha, el jutjat de detinguts actua com s'ha dit 
en apartats anteriors sobre remissió de diligències i, si s'escau, posada a disposició de 
persones privades de llibertat. 

2. Si tots els fets s'han denunciat prèviament, però hi ha diversos jutjats que en coneixen, el 
jutjat de detinguts dedueix les testimoniances corresponents dels particulars per enviar-les a 
cada jutjat que coneix dels fets. 

3. Si tots els fets no s'han denunciat prèviament i s'han esdevingut dins de les 72 hores 
anteriors al servei de guàrdia, el jutjat de detinguts que rep les diligències policíaques i els 
detinguts corresponents n'és competent. Si tots els fets són anteriors a les 72 hores, el jutjat 
de detinguts envia les actuacions al Jutjat Degà de Barcelona perquè les reparteixi, i posa a 
la seva disposició, si s'escau, les persones privades de llibertat. Si uns fets s'esdevenen dins 
de les 72 hores i uns altres fora, el jutjat de detinguts que verifica la recepció de L'atestat i 
dels detinguts n'és competent de tots. 

8. Detinguts no reconeguts posteriorment (com a partícips) en els atestats més antics 
 
Quan es tracta d'un atestat amb una persona detinguda en què hi ha diversos delictes 
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denunciats a jutjats diferents, el jutjat que té la causa registrada al Servei Informàtica amb el 
número més antic és competent per conèixer-ne, encara que del resultat de la instrucció 
practicada es desprengui la impossibilitat d'imputar a la persona detinguda el fet a què es 
refereix. 

Base sisena  
Altres normes complementàries i supòsits especials 

1. Metges forenses 

El metge forense dels jutjats en funcions de guàrdia presta servei permanentment. 

2. Intèrprets 

En els jutjats de guàrdia hi ha una llista d'intèrprets en què consten els noms, els idiomes 
que dominen i el número de telèfon. El secretari judicial del jutjat de guàrdia ha de certificar 
la intervenció de l'intèrpret, el número de diligències de guàrdia i la durada de la intervenció. 
 
 
3. Incidents esdevinguts durant la guàrdia 

Si en els calabossos o en les dependències dels jutjats de guàrdia es produeixen incidents o 
fets delictuosos entre els detinguts o presos i els funcionaris policíacs encarregats de la 
vigilància, o bé entre ells, el jutjat de guàrdia que presta el servei d'incidències és el jutjat 
competent per instruir les diligències necessàries. 

4. Fets esdevinguts fora de Barcelona 

Quan en el jutjat d'incidències entra algun assumpte per fets esdevinguts fora del partit 
judicial de Barcelona, el jutjat envia les actuacions directament per correu certificat a l'òrgan 
competent. 

Si en el jutjat de detinguts es presenten unes actuacions policíaques, juntament amb un 
detingut o més, per fets esdevinguts fora del partit judicial de Barcelona, el jutge practica les 
diligències esmentades ala base primera, 2.B. En acabat, una vegada adoptada la mesura 
pertinent sobre la situació personal de la persona detinguda, el jutjat envia les actuacions per 
correu certificat al jutjat competent. A continuació, li comunica per via telegràfica aquest 
enviament i, si s'escau, la detenció o l'empresonament disposats. 

5. Legalització de l'empresonament després del repartiment 

Quan el Jutjat Degà de Barcelona rep una causa amb pres per repartir-la, ho fa al més aviat 
possible i amb prioritat absoluta, i identifica en el lloc i de manera visible que es tracta de 
causa amb pres. El jutjat d'instrucció que rep la causa, després de donar-li el número de 
diligències corresponent, comunica al centre penitenciari que la persona privada de llibertat 
queda a la seva disposició segons les diligències esmentades. 

6. Reconstrucció de diligències 

El jutjat competent dels assumptes que són una reproducció d'uns altres és el jutjat 
d'instrucció que ha tramitat els primers. 

7. Transformació de falta a delicte i a l'inrevés 
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Quan un jutjat d'instrucció coneix d'unes diligències de judici de faltes i posteriorment els fets 
constitueixen un delicte, o a l'inrevés, el jutjat competent per tramitar la causa és el mateix 
jutjat. 

8. Diligències ampliatives 

Quan un jutjat coneix de la comissió d'un delicte en què no s'ha determinat l'autor i 
posteriorment es tramiten diligències per fets relacionats amb aquest delicte, el jutjat 
competent per conèixer-ne és el mateix jutjat, bé dins de les mateixes diligències o bé 
mitjançant l'expedició de la testimoniança corresponent i la incoació d'un procediment nou. 

9. Delictes permanents 

Els delictes permanents són competència del jutjat d'incidències o de detinguts respectiu, si 
consta fefaentment que van començar dins de les 72 hores del servei de guàrdia; en cas 
contrari, s'envien al Jutjat Degà de Barcelona perquè els reparteixi. 

10. Delictes continuats  
 
Per determinar la competència en casos de delicte o falta continuats, quan no hi ha cap jutjat 
que coneix prèviament de cap fet que l'integren, s'apliquen les normes generals. Per fer-ho, 
cal anar al moment en què es va produir el darrer fet de la continuïtat delictiva per tal 
d'establir si va ser anterior o no a les 72 hores de la prestació del servei de guàrdia, posat 
cas que aquesta és la norma general que s'ha d'aplicar. 

11. Testimoniances de particulars  
 
Les testimoniances de particulars que dedueix un jutjat d'instrucció provinents de qualsevol 
tipus de procediment que tramiti són competència d'aquest jutjat, tret que hi hagi una causa 
legal d'abstenció. En aquest cas, el jutjat actua d'acord amb els preceptes legals pertinents. 

12. Recursos presentats contra resolucions del jutge de guàrdia  
 
A. Els recursos que es presenten durant el servei de guàrdia contra una resolució judicial 
adoptada durant el seu transcurs els resol el jutge de guàrdia que va dictar la resolució, 
sense perjudici que, un cop transcorreguts els dies legalment previstos per tramitar el recurs 
i resoldre'l, el jutge enviï les diligències al Jutjat Degà de Barcelona perquè les reparteixi o al 
jutjat d'instrucció competent, si s'escau. 

B. Els recursos contra resolucions adoptades durant el servei de guàrdia presentats acabada 
la guàrdia al jutjat d'instrucció on s'han enviat les diligències, perquè n'és el competent, els 
resol aquest jutjat d'instrucció. 

13. Fets anteriors o posteriors ales 72 hores: casos dubtosos  
 
Quan no se sap el moment concret en què s'esdevenen els fets denunciats, perquè s'han 
pogut perpetrar abans o després de les 72 hores, per determinar el jutjat d'instrucció 
competent se segueixen les regles establertes en aquestes Normes i es considera que els 
fets s'han comès abans del termini esmentat. 

14. Criteri general per determinar els antecedents  
 
Quan s'ha d'aplicar la regla general sobre els antecedents, es considera que en primer lloc 
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va conèixer-ne el jutjat d'instrucció que té el número de registre del Servei d'Informàtica més 
antic. 

[sense contingut]26 

15. Violència domestica  
 
Les denúncies per fets susceptibles d'ésser qualificats dins del tipus penal de L'article 153 
del Codi penal, i imputables a un mateix autor, són competència per antecedents del jutjat 
que ha conegut o que coneix dels fets anteriors en què es basa l'habitualitat. Si no hi consta 
cap denúncia anterior, s'hi apliquen les normes generals de competència. 

Es reinicia una nova cadena d'antecedents quan han transcorregut tres anys des de la 
primera denúncia27. 

Base setena  
Qüestions de competència relativa 

1. Negativa 

A. Quan un jutjat d'instrucció considera que no és competent per conèixer d'unes diligències 
que ha rebut, les torna al jutjat remitent. Aquesta devolució l'ha de fer mitjançant una 
resolució motivada en el termini dels cinc dies hàbils següents ala recepció. Hi ha 
d'expressar les raons per les quals no admet la competència, i indicar la base de repartiment 
o la normativa legal en què fonamenta el seu criteri. Hi ha d'adjuntar una copiar del que 
considera necessari de les actuacions pròpies, si s'escau, per al seu raonament28. 

El jutjat que rep les diligències, si manté el seu criteri d'incompetència, planteja la qüestió al 
Jutjat Degà de Barcelona mitjançant una resolució motivada, en el termini dels cinc dies 
hàbils següents a la recepció. Hi ha d'indicar les raons per les quals considera que no és 
competent i la base de repartiment o la normativa legal en què es fonamenta. 

El degà de Barcelona resol per acord la qüestió de competència relativa plantejada entre els 
dos jutjats en el termini dels cinc dies hàbils següents a l'entrada de les diligències al Jutjat 
Degà de Barcelona. També s'envia una còpia de l'acord al jutjat al qual s'atribueix la 
competència. 

B. Tot i els terminis assenyalats als paràgrafs anteriors, quan hi ha una persona privada de 
llibertat, totes les actuacions relatives al plantejament i la resolució de la qüestió de 
competència es fan en el termini més breu possible. En aquests casos, la causa ha d'entrar 
al Jutjat Degà de Barcelona abans de les 12 h. 

C. El termini de cinc dies hàbils a què es refereixen els paràgrafs anteriors és determinant 
per atribuir la competència relativa. S'entén que el jutjat d'instrucció que no envia les 
diligències (sia al jutjat que les hi va enviar, sia al Jutjat Degà de Barcelona amb el 
plantejament de la qüestió) per tal que entrin al jutjat destinatari dins del termini esmentat, 
assumeix la competència per conèixer de les actuacions. 

Amb aquesta finalitat, es consideren inhàbils els dissabtes i el dia sortint de guàrdia. 

2. Positives 

Quan un jutjat que coneix d'unes diligències considera que s'hi han d'acumular unes altres 
de les quals coneix un altre jutjat d'instrucció de Barcelona, li ho comunica mitjançant un ofici 
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raonat. Hi ha d'indicar la base de repartiment o la normativa legal en què es fonamenta. Si el 
jutjat que rep aquesta comunicació no accepta enviar-li les diligències, li ho comunica dins 
dels tres dies hàbils següents mitjançat un ofici. També hi ha d'indicar la base de repartiment 
o la normativa legal en què recolza el seu criteri. 

El jutjat que pretén l'acumulació es pot adreçar al Jutjat Degà de Barcelona i plantejar-li la 
qüestió de competència positiva dins dels tres dies hàbils següents. El Jutjat Degà de 
Barcelona la resol en el mateix termini i determina si és procedent o no l'acumulació, d'acord 
amb les bases de repartiment i la normativa legal. 

3. Errors en el repartiment 

El Jutjat Degà de Barcelona resol d'ofici, en qualsevol moment, els errors que s'esdevenen 
en el repartiment dels assumptes. 

4. Existència de l'escrit de qualificació del fiscal 

El fet que el Ministeri Fiscal presenti un escrit de qualificació en una causa és irrellevant a 
Mora de poder plantejar una qüestió de competència relativa, que es pot formular mentre les 
actuacions són al jutjat d'instrucció. 

Segona part.  
La manera com l'Oficina de Repartiment del Jutjat Degà de Barcelona fa el repartiment 

Base vuitena  
Repartiment dels assumptes: classes de repartiment 

1. Grups i classes 

A. Tots els assumptes penals que se sotmeten a repartiment es divideixen en tres grups: 1. 
Assumptes pròpiament dits. 

2. Exhorts, comissions rogatòries, sol·licituds de cooperació jurisdiccional i altres 
comunicacions judicials, excepte les que demanen que es practiquin diligències processals 
que no requereixen intervenció judicial (notificacions, citacions, citacions a termini, 
requeriments), que el Jutjat Degà de Barcelona envia al Servei Comú de Notificacions i 
Embargaments Penals per acomplir-les directament sense perjudici del que estableix la regla 
4a, apartat b, paràgrafs 2 i 429. 

Als efectes del paràgraf anterior, es consideren exhorts, comissions rogatòries i altres 
sol·licituds de cooperació jurisdiccional que no requereixen intervenció judicial únicament 
aquells supòsits en què la diligència demanada comporta que el Servei d'Actes de 
Comunicació Penal ha d'intervenir en un únic acte sense més actuacions posteriors ni 
reparació de defectes de l'exhort, la comissió rogatòria o la sol·licitud. Quan les diligències 
que cal practicar són diverses i es considera que alguna d'elles requereix intervenció judicial 
segons el que s'ha exposat, l'exhort, la comissió o la sol·licitud es reparteixen30. 

3. Peticions d'advocat i de procurador del torn d'ofici.  
B. El primer grup (assumptes pròpiament dits) se subdivideixen en les classes següents:  
 
1. Querelles, tant a instància de particulars com del Ministeri Fiscal. 
2. Diligències amb detingut.  
3. Diligències sense detingut.  
4. Jurídics de faltes. 
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C. Els exhorts se subdivideixen en les classes següents:  
1. Diligències amb persones privades de llibertat.  
2. Resta de diligències.  
3. Faltes en tramitació.  
4. Faltes en execució. 

2. Llibres de l'Oficina de Repartiment 

A. Hi ha un llibre per a cada grup (assumptes, exhorts i peticions) i, com a auxiliar del primer 
grup, el llibre de torns. 

B. En el llibre d'assumptes s'estén diàriament l'acta de repartiment, on figuren els assumptes 
repartits en el dia de la data, dividits en les quatre classes esmentades. A cada classe se li 
assigna una numeració correlativa (número de repartiment), seguint l'ordre del número de 
diligències de guàrdia. La numeració comença cada any. 

El llibre de torns es divideix en tantes seccions com classes establertes. Cada secció té una 
subdivisió per apartats per anotar-hi un torn. En la proporció pertinent, es posen els números 
dels jutjats d'instrucció i es deixa l'espai suficient per anotar-hi al costat el número de 
l'assumpte que cobreix torn i l'any corresponent. 

Tots dos llibres, d'assumptes i de torns, es fan mitjançant un sistema informàtic 

C. El llibre d'exhorts es divideix en tantes seccions com classes establertes. S'hi anoten els 
exhorts i altres despatxos segons l'ordre de recepció, que s'adscriuen als jutjats d'instrucció 
per ordre correlatiu. 

D. El llibre de peticions de nomenament d'advocat i de procurador del torn d'ofici conté les 
actes de repartiment diari d'aquestes peticions, que es reparteixen als jutjats d'instrucció per 
torn correlatiu amb ¡'única finalitat que en realitzin el nomenament. Tot seguit, han de 
presentar novament al jutjat d'incidències les peticions que formulen en el seu dia els 
professionals designats, que es classifiquen segons les normes de competència. 

3. Classificació dels assumptes  
A. La classificació dels assumptes es fa segons els grups i les classes que estableix el 
secretari judicial del Jutjat Degà de Barcelona. Només en cas de dubte del secretari judicial 
del Jutjat Degà de Barcelona resol el degà de Barcelona. 

L'assistència del secretari judicial del Jutjat Degà de Barcelona és obligatòria per fer les 
operacions de classificació. Quan el secretari judicial del Jutjat Degà de Barcelona es troba 
absent o està malalta en assumptes que en requereixen Patenció preferent, la substitueix qui 
correspon reglamentàriament, que, si tampoc no hi és, substitueix un altre secretari judicial 
que designa el degà de Barcelona en Pacte. 

B. Els assumptes es reparteixen tots els dies hàbils, una vegada s'han classificat mitjangant 
el sistema informàtic. 

Al peu de cada assumpte, s'hi posa ¡'etiqueta informática, que subscriu el secretari judicial 
del Jutjat Degà de Barcelona i que conté:  

el número de registre del Jutjat Degà de Barcelona  

el número de registre del jutjat de guàrdia  
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la classe d'assumpte  

la destinació  

el torn  

la data de repartiment  

El degà de Barcelona i el secretari judicial del Jutjat Degà de Barcelona subscriuen les actes 
de repartiment. 

No es reparteixen assumptes pròpiament dits ni al jutjat entrant de guàrdia ni al jutjat sortint. 

C. Tots els jutges i els secretaris judicials que serveixen en els òrgans jurisdiccionals de 
Barcelona poden examinar els (libres d'actes i de torns, i presenciar les operacions del 
repartiment. 

4. Antecedents i repartiment d'exhorts 

A. Només es reparteixen per antecedents els assumptes que són complementaria dels que 
ja coneixen altres jutjats, o que resulten així del que estableixen les regles que determinen la 
competència. El repartiment per antecedents no cobreix torn. 

B. Quan en un exhort s'indica quin jutjat de Barcelona L'ha d'executar, atès que hi consten 
les dades necessàries o els assumptes a què fa referència, es reparteix a aquest jutjat. 

Els exhorta que es reparteixen són els que procedeixen d'altres localitats, que es reben 
normalment per correu al Jutjat Degà de Barcelona. No es reparteixen, en canvi, els 
despatxos que amb caràcter d'ofici exhortant o d'exhort s'adrecen entre si els jutjats de 
Barcelona. En conseqüència, no s'han d'enviar aquests despatxos al Jutjat Degà de 
Barcelona perquè els reparteixi i, per tant, el jutjat exhortat en cada cas en disposa 
directament el compliment. 

Si es reben exhorts o altres despatxos per repartir que, per les diligències que demanen, es 
refereixen a la mateixa persona o neixen d'un mateix procediment, o que per qualsevol altre 
motiu es considera convenient per al millor servei que els ha d'acomplir el jutjat mateix, es 
poden repartir al primer jutjat que correspon cobrint els torna convenients. 

Els exhorts de diligències amb persona privada de llibertat es reparteixen al jutjat 
d'incidències quatre dies més tard. 

La resta d'exhorts es reparteixen per ordre correlatiu a cada jutjat d'instrucció. S'hi exclouen 
els jutjats sortints de guàrdia el dia que es fa el repartiment. 

Disposició transitòria (text originari) 

Per plantejar qüestions de competència relativa d'acord amb aquestes Normes, cal que tots 
els procediments a què afecta la resolució d'aquesta qüestió hagin ingressat en la guàrdia a 
partir de la seva entrada en vigor. En cas contrari, s'apliquen les Normes anteriors. 

Disposició final (text originari) 

Una vegada la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aprovat 
aquestes Normes, el degà de Barcelona ho comunica a tots els jutjat d'instrucció i els notifica 
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la data d'entrada en vigor, deixant almenys set dies de termini. (Van entrar en vigor el 5 de 
febrer de 1991.) 

Disposició final (modificació) 

La modificació de les Normes, una vegada aprovada per la Sala de Govern, entra en vigor 
en el moment que els quatre jutjats de guàrdia inicien de fet la seva activitat. (La data 
prevista és l'1 de juliol de 1992.) 

Substitucions de jutges d'instrucció31 

1. Substitució ordinària 

Els jutges dels jutjats d'instrucció se substitueixen per parelles, mútuament entre si. 
Aquestes parelles es formen de la manera següent:  
1-17; 2-18; 3-19 ;4-20 ;5-21; 6-22; 7-23: 8-24 9-25; 10-26; 11-27; 12-28; 13-29; 14-30; 15-31; 
16-32 

Les substitucions que s'esdevenen segons aquestes Normes duren un mes com a màxim. 
Aquest temps es comença a computar cada vegada que varia la causa que motiva la 
necessitat de prestar la substitució. 

2. Substitució subsidiaria 

Quan ha transcorregut el termini d'un mes o els jutjats que formen la parella estan vacants al 
mateix temps, la substitució correspon successivament i pel mateix període de temps al jutge 
del jutjat amb número anterior i posterior del substitut ordinari, sempre que no presti una altra 
substitució; en aquest cas, els salta el torn. 

3. Substitució del Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona 

Quan el Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona està vacant: 

A. Guàrdies. La substitució correspon als jutges dels jutjats 8 a 23, tots dos inclosos. Són els 
16 jutjats les guàrdies dels quals estan més distanciades de la del Jutjat 33. Aquesta 
substitució fa referència únicament i exclusivament al dia de la guàrdia, sigui d'incidències o 
de detinguts. 

Aquesta substitució es limita a un sol dia de guàrdia; les properes substitucions corresponen 
successivament als jutges dels jutjats indicats. El control d'aquests torns correspon al Jutjat 
Degà de Barcelona. 

Si el jutge que ha de fer la guàrdia fa una substitució en un altre jutjat, li salta el torn. 

B. Tramitació. La substitució correspon als jutges dels jutjats 1 a 7 i 24 a 32. Són els 16 
jutjats les guàrdies dels quals estan més properes ala del Jutjat 33. Aquesta substitució fa 
referència a tots els assumptes del Jutjat, amb Púnica excepció del servei de guàrdia. 

Aquesta substitució dura com a màxim quinze dies i la presten successivament els jutges 
dels jutjats indicats. El control d'aquests torns correspon al Jutjat Degà de Barcelona. 

Si el jutge que fa la substitució n'ha d'iniciar una altra en un altre jutjat, segons les normes 
generals (primera i segona), finalitza la substitució del Jutjat 33, que s'atribueix al següent 
jutjat del torn. 
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4. Increment del nombre de jutjats 

Si en el futur es creen nous jutjats d'instrucció i el nombre total és senar, es rectificarà el 
quadre de substitucions de la norma primera. En aquest cas, el que s'ha establert per al 
Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona en aquestes Normes farà referència al darrer jutjat creat, 
de nombre senar. 

Si es creen nous jutjats d'instrucció i el nombre total és paren, es rectificarà el quadre de 
substitucions de la norma primera i s'hi incorporaran tots els jutjats. En aquest cas, quedarà 
en suspens la vigència del que preveu la norma tercera. 

5. Substitució per a casos excepcionals i sobrevinguts durant la prestació del servei 
de guàrdia 

En aquells casos en què per circumstàncies excepcionals i sobrevingudes durant la prestació 
de la guàrdia, esdevingudes fora de les hores d'audiència o en dies festius, i en què no es 
pugui localitzar el magistrat substitut segons estableixen les regles anteriors, la substitució 
s'haurà de prestar durant les hores que restin del servei de guàrdia segons els criteris 
següents: 

Al magistrat del Jutjat de Guàrdia d'Incidències l'haurà de substituir el del Jutjat de Detinguts 
1, i, subsidiàriament, el de Detinguts 2 i Detinguts 3, per aquest ordre. 

Els magistrats de guàrdia dels jutjats de detinguts s'hauran de substituir entre si: Detinguts 1 
a Detinguts 2, Detinguts 2 a Detinguts 3 i Detinguts 3 a Detinguts 1. 

Amb l'autorització prèvia del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
cada ocasió concreta, quan en un jutjat de detinguts s'hagin d'atendre més de 30 detinguts 
durant la guàrdia, els que excedeixin d'aquesta xifra passaran al jutjat de detinguts substitut, 
en l'ordre del paràgraf anterior, fins a completar els 30 detinguts amb els seus propis i, si 
s'escau, al següent, amb la mateixa limitació. Si el total de detinguts en el servei de guàrdia 
dels tres jutjats sobrepassa els 90, s'haurà d'incorporar a la guàrdia el magistrat substitut 
natural del que està de guàrdia a Detinguts 1 (segons el magistrat substitut natural del que 
está de guàrdia a Detinguts 1 (segons els punts 1 i 3 anteriors) i, si se sobrepassen els 120 
detinguts, el magistrat del jutjat d'instrucció amb el número d'ordre superior següent, i així 
successivament. 

Les persones citades per alcoholèmies davant el Jutjat de Detinguts 3 s'equiparen a 
detinguts a aquests efectes. 

1 Paràgraf introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 5 d'abril de 2001 1bis 
Norma modificada, segons el títol III del Reglament 5/1995, de 7 de juny, dels aspectes 
accessoris de les actuacions judicials, segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció, de 6 
de maig de 1999.  
 
2 El punt Ser. de la base la s'ha redactat segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 
8 de novembre de 2001.  
 
3 Norma modificada pel títol III del Reglament del CGPJ 5/1995, de 7 de juny, i aprovada per 
la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
3bis Redactat segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 8 de novembre de 2001.  
 
4 Esmena introduïda per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
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5 Paràgraf introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
6 Llibre d'assumptes civils de prevenció, suprimit per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció 
de 6 de maig de 1999.  
 
7 Incís introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
8 Llibres 5, 6 i 7 suprimits per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999. 
 
9 Norma suprimida segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
10 L'adjectiu penals es va suprimir segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de 
maig de 1999.  
 
11 Incís introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
12 Incís introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
13 Paràgraf suprimit per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
14 Norma suprimida per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
15 Incisos introduïts per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
15bis Paràgraf introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 5 d'abril de 2001.  
 
16 Nova redacció de la norma, segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig 
de 1999.  
 
17 Paràgraf introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
18 Incisos introduïts per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
19 Norma suprimida per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
20 Incís aprovat per la Junta de Jutges d'Instrucció de 24 de maig de 1993. 21 Paràgraf 
suprimit per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 1999.  
 
22 Redacció segons juntes de Jutges d'Instrucció de 24 de maig de 1993 i de 28 de febrer 
de 1994.  
 
23 Es tracta del Jutjat de Detinguts 1 de Barcelona (vegeu el 2n paràgraf de L'article 3.1 de 
la base primera).  
 
24 Modificació terminologia introduïda per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de 
maig de 1999.  
 
25 Vegeu la nota anterior.  
 
26 Segon paràgraf suprimit segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de maig de 
1999.  
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27 Criteri introduït segons Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de juliol de 2000, 
que va aprovar el TSJC el 25 de juliol de 2000.  
 
28 Incís introduït segons Acord de la Junta de Jutges de 6 de maig de 1999.  
 
29 Modificació introduïda per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de Barcelona de 30 de 
gener de 1997.  
 
30 Paràgraf introduït per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de 6 de novembre de 1997. 
 
31 Substitucions aprovades per Acord de la Junta de Jutges d'Instrucció de Barcelona de 24 
de febrer de 1992 i, posteriorment, per la Sala de Govern en reunió de 10 de març de 1992. 
Van entrar en vigor el 29 de juny de 1992, data en què van iniciar de fet la seva activitat els 
jutjats 31, 32 i 33 (la data prevista en el BOE 66, de 17 de març de 1992, era 11 de juny de 
1992). 

 
 


