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Normes de Repartiment: Jutjats de vigilància penitenciària de Catalunya amb seu 
a Barcelona 

 
JUTJATS DE VIGILÀNCIA PENITÈNCIARIA DE CATALUNYA  

AMB SEU A BARCELONA 

1. A partir del 16 de desembre de 1994, data de la posada en funcionament del Jutjat de 
Vigilància Penitenciària 4 de Catalunya amb seu a Barcelona, els jutjats de vigilància 
penitenciària 1, 2 i 4 de Catalunya amb seu a Barcelona exerceixen les funcions jurisdiccionals 
previstes en la Llei general penitenciària en les matèries assenyalades en l'art. 94 de la LOPJ, 
respecte dels interns dels establiments penitenciaris que s'esmenten tot seguit: 

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Catalunya amb seu a Barcelona, respecte dels 
interns dels centres penitenciaris següents: Quatre Camins i Joves de Barcelona. 

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Catalunya amb seu a Barcelona, respecte dels 
interns dels centres penitenciaris següents: Brians Homes, Brians Dones i Dones de 
Barcelona. 

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 4 de Catalunya amb seu a Barcelona, respecte dels 
interns dels centres penitenciaris següents: CO d'Homes de Barcelona, Figueres i 
Girona, i Centre Obert d'Homes de Barcelona.  

(Aprovat per les juntes de 2 de desembre de 1994 i de 3 de febrer de 1995, i ratificat per la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia el 28 de març de 1995) 

2. S'acorda per unanimitat el criteri següent per repartir els documenta elevats pels centres 
penitenciaris els jutjats dels quals han variat amb el nou repartiment per la creació del Jutjat 4: 

2.1. La data del registre de sortida anterior o posterior al 15 de desembre donarà lloc a la 
tramitació per un jutjat o un altre. Aquesta data del registre administratiu de sortida distribuirà la 
matèria del Jutjat anterior o al posterior, amb excepció de les dues excepcions que s'esmenten: 

A) Els documents que són continuació d'una tramitació iniciada anteriorment. 

Aquests documents són sempre competència del jutjat que coneix de l'inici de la tramitació (la 
tramitació, doncs, la termina el jutjat que la va començar). 

B) Els documents que contenen ampliacions d'altres ja elevats (propostes d'ampliació de 
.llibertat condicional, propostes d'ampliació de redempció ordinària, etc.). 

Tots aquests documents són competència del jutjat que va resoldre l'origen o la matriu que ara 
es pretén ampliar. 

(Aprovat per la Junta de 19 de desembre de 1994, i ratificat per la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia el 28 de març de 1995) 

2.2. La data de registre de sortida del CP ha de ser la que consti efectivament en els documents 
administratius originals enviats als jutjats. 

Ara bé, si el document s'envia per fax, s'ha de tenir, en compte la data del fax, i si es tracta de 
cartes enviades pels interns, la data del mata-segells. 
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(Aprovat per la Junta de 3 de febrer de 1995, i ratificat per la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia el 28 de marta de 1995) 

3. Per unanimitat, s'acorda establir un torn de repartiment en relació amb els assumptes relatius 
a mesures de seguretat imposades en sentència, que requereixin proposta al tribunal que ha de 
dictar sentència, segons I'art. 97 CP, quan no s'hagi produït un ingrés en el centre penitenciari i 
en conseqüència no s'hagi determinat amb caràcter previ la competència de cap dels tres jutjats 
de vigilància penitenciària amb seu a Barcelona. 

El torn de repartiment s'inicia en el Jutjat 1 i segueix consecutivament en el 2 i el 4, i així 
successivament. 

(Aprovat per la Junta de 14 de juliol de 1998, i ratificat per la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia el 15 de setembre de 1998.) 

Els assumptes, la competència dels quals hagi quedat determinada pel centre d'ingrés seran 
computats a efectes d'aquest torn de repartiment. 

(Aprovat per la Junta de 28 de gener de 2002, i ratificat per la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia el 19 de febrer de 2002.) 

 
 


