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ANNEX 1:  
 
 
 
1. RESUM DE LES CONDICIONS D’AVALUACIÓ I TRIA DELS JUDICIS DE FALTES 

ESTABLERTES EN LA TAULA D’AVALUACIÓ I D’ACCÉS NÚM. 669 I EN ELS 
ACORDS DE LA JUNTA D’EXPURGACIÓ 

 
 
1. La taula és aplicable als procediments de judicis de faltes tramitats a partir de 1945, 
coincidint amb l’entrada en vigor de la Llei de 19 de juliol de 1944, de bases per a la reforma 
de la justícia municipal. La documentació que ha arribat als nostres dies anterior a 1945 es 
conservarà en la seva totalitat, atesa la fragmentació en què es troba. 
 
2. L’eliminació dels judicis de faltes és aplicable: 

a. A partir de 5 anys des de la data d’acabament dels procediments acabats amb 
resolució d’interlocutòria d’arxiu, sobreseïment provisional, prescripció de la pena, de 
la falta, sentència absolutòria, sentència condemnatòria sense responsabilitat civil i 
sentència condemnatòria amb responsabilitat civil executada. 

b. A partir de 15 anys des de la data d’arxiu provisional per als procediments finalitzats 
amb sentència condemnatòria amb responsabilitat civil.* 
 

La Junta d’Expurgació de la Documentació Judicial de Catalunya també ha aprovat que es 
conservi una mostra dels judicis de faltes avaluats, segons els criteris següents: 

a. Mostreig cronològic: conservació dels expedients dels judicis de faltes, d’un òrgan 
judicial de cadascun dels partits judicials de Catalunya, incoats dos anys naturals 
després de la publicació de les disposicions legislatives que puguin modificar 
legislació bàsica, referent als procediments o a l’organització de l’àmbit judicial en un 
òrgan judicial, o específica, referents a disposicions legislatives que regulin àmbits 
específics. 

b. Mostreig qualitatiu: conservació d’expedients dels judicis de faltes que puguin tenir 
una rellevància de caràcter social, testimonial, processal i/o personal. 

 

* A partir de l'entrada en vigor de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, que afecta els terminis de 
prescripció de la responsabilitat civil en l’àmbit penal, es conservaran els judicis de faltes amb responsabilitat civil 
no executada.
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2. RESUM DE LES CONDICIONS D’AVALUACIÓ I TRIA DE LES DILIGÈNCIES 
PRÈVIES, ESTABLERTES A LA PROPOSTA D’AVALUACIÓ I D’ACCÉS 
DOCUMENTAL APROVADA PER LA JUNTA D’EXPURGACIÓ EL 16 DE DESEMBRE 
DE 2020 I VALIDADA PER LA COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ I TRIA 
DOCUMENTAL EL 22 DE JUNY DE 2021 
 

1. La proposta d’avaluació i accés documental de diligències prèvies és aplicable als 
procediments de diligències prèvies tramitats a partir de 1968, coincidint amb l’entrada en 
vigor de la Llei 3/1967, de 8 d’abril, sobre modificació de determinats articles del Codi penal i 
de la Llei d’enjudiciament criminal, en què es comencen a tramitar diligències prèvies. 

 

2. La proposta d’avaluació i accés documental de diligències prèvies determina:  
a. La conservació permanent dels expedients de persones mortes, delictes 

d’agressions sexuals i desaparicions,  
b. Eliminació total de la resta d’expedients als 10 anys des de la data de sobreseïment 

lliure o provisional, sempre que els procediments estiguin prescrits. 
 
 
 


