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AUDIÈNCIA PROVINCIAL  
DE TARRAGONA  
- Presidència -  
 

 

 

Tarragona, 6 de juliol de 2021  
 

 
GUIA PER A LA TEXTUALITZACIÓ DE DECLARACIONS DOCUME NTADES 
PER ACTA VIDEOGRÀFICA 
 
 
INTRODUCCIÓ:  
 
S’està a l’espera de la possible i efectiva implementació dels mecanismes de 
textualització d'enregistraments d’actuacions judicials en l’àmbit penal, prevista al 
projecte de Llei d’Eficiència Processal, que permetrà, quan sigui necessari, la 
transcripció automàtica dels vídeos gravats durant les actuacions orals en els 
procediments judicials. 
 
Mentre tant no es posi en funcionament l’aplicació i per resoldre els problemes 
que hi pugui actualment haver al respecte, amb l’acord dels Presidents de les 
seccions penals, del Ministeri Fiscal i de la Secretària Coordinadora Provincial, es 
fixa aquesta:     
 
 
GUIA:  
 

- Objecte: La finalitat de la present Guia és com fer la textualització, quan 
s’hagi de fer, de les declaracions dels investigats, testimonis i perits que es 
gravin videogràficament.   
 

- Lloc i manera de fer-la: La textualització quan s’hagi de fer del que ja 
estigui actualment gravat, la farà l’òrgan judicial que tingui la causa, sense 
remissió a altres òrgans judicials. Per fer-la es pot demanar pel LAJ 
l’adscripció o nomenament dels funcionaris adients quan siguin necessaris. 
 

- En aquells procediments ja assenyalats per a judici es procedirà a la seva 
celebració, sense perjudici de fer-se abans la textualiztació quan l’òrgan 
judicial la consideri necessària o, en últim cas, d’acordar la suspensió del 
judici per a fer-la. 
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- En aquells procediments en els què encara no s’hagi dictat la interlocutòria 
d’admissió de probes, quan aquesta es dicti es farà constar que les parts 
poden demanar, en el termini que s’assenyali, si demanen cap 
textualització.    
 

- En fase d’instrucció del delicte , quan s’hagi de fer la textualització, el 
Ministeri Fiscal o les demés parts ho haurien de demanar abans, en tot cas, 
de dictar-se la interlocutòria de PA o la interlocutòria de conclusió del 
sumari. 
  

- En tot cas, en totes les declaracions dels investig ats, testimonis i 
perits quan siguin documentades per acta videogràfi ca s’han d’inserir 
les marques oportunes -vetllant i supervisant el LA J per l’efectiva 
inserció- a fi efecte de que tals marques permetin també a jutges, tribunals 
i parts accedir, amb rapidesa i agilitat, al moment que es precisi de la 
gravació.    
 

- Sol·licitar al Departament de Justícia informació/formació adequada tant 
per saber inserir les marques com per a saber visualitzar-les i utilitzar-les, 
pel que fa a LAJ, funcionaris, fiscals i jutges.  

 
 
Es remetrà, pels conductes adients, la present Guia als òrgan judicials de l’ordre 
penal de la província, i als fiscals i LAJ de la mateixa. 
 
=========================================================================== 


