
 

 

FONS JUTJAT DE PAU 

[ÀREA D’IDENTIFICACIÓ]: CAT-AMCS-601 

[NIVELL DE DESCRIPCIÓ]: Fons 

[VOLUM I SUPORT]: Paper. 18,8 ml de documentació 

[NOM DEL(S)PRODUCTOR(S)]: Jutjat de Pau de Cassà de la Selva 

[HISTÒRIA DEL(S) PRODUCTOR(S)]: Els Jutjats de Pau es van crear i organitzar per Decret 

del 22 d’octubre del 1855 i els registres civils, que eren competència d’aquest òrgans judicials, 

es varen crear després de la promulgació de la Llei del Registre Civil 2/1870 de 17 de Juny del 

1870, amb la funció de ser la institució encarregada de la inscripció, de manera metòdica i 

autèntica, dels actes referits a l’estat civil de les persones (naixements, matrimonis, defuncions, 

etc.). Es vol així substituir els registres parroquials per un nou registre essencialment civil, 

obligatori i rigorós.   

Uns anys abans ja hi ha antecedents de justícia de proximitat. L’any 1835 els mateixos alcaldes 

exercien la funció de jutge.  

Prop de 170 anys després de la seva creació, es pot dir que s’han mantingut les funcions 

essencials d’aquest òrgan judicial: actuacions en demandes de poca quantia, en faltes, en molts 

temes de jurisdicció voluntària i en actuacions per jutjats de rang superior. En segons quins 

períodes han tingut competències en matèria penal, judicis de faltes, diligències preventives i 

primers diligències en causes criminals. 

 

[HISTÒRIA ARXIVÍSTICA]: La documentació es conservava en un armari del segon pis de 

l’edifici de l’Ajuntament a la plaça de la Coma, núm. 1, en el mateix espai on hi havia l’antic 

Arxiu Municipal. En aquest edifici hi havia l’Ajuntament i el Jutjat fins que el 1989 

l’Ajuntament es va traslladar, a l’edifici modernista de can Nadal situat a la rambla Onze de 

Setembre, 111. La documentació va romandre a la plaça de la Coma fins l’any 1999 en que es 

va traslladar al nou dipòsit d’arxiu construït a l’edifici de serveis annex a can Nadal, a la rambla 

Onze de Setembre, 107. El Jutjat ha continuat desenvolupant la seva activitat a l’edifici de 

l’antic Ajuntament a la plaça de la Coma i des del 1999 s’han produït dues transferències de 

documentació cap a l’arxiu. L’última transferència es va produir l’any 2015 i constava de 22 UI. 

 

[DADES SOBRE L’INGRÉS]: L’ingrés es produeix en dues fases: La primera l’any 1999 i la 

segona el 2015.  

 

[ABAST I CONTINGUT]:  



El fons compta amb 94 UI, que abarquen totes les funcions del Jutjat de Pau i del Registre Civil. 

Les dates extrem son de 1855 a 2010. 

[SISTEMA D'ORGANITZACIÓ]: 

La documentació del fons està agrupada en un únic quadre de classificació que compta amb 5 

sèries. Tota la documentació està inventariada a nivell de sèrie, agafant com a model el QdC del 

Jutjat de Pau de Santa Cristina d’Aro i ampliant-lo amb el model de la Diputació de Barcelona.  

 

QdC: 

Codi Títol 

1000 JUTJAT 

1100 MATÈRIA CIVIL 

1120 JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA 

1200 MATÈRIA PENAL 

1300 MATÈRIA GOBERNATIVA 

1400 ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ GENERALS 

1410 MODELS ADMINISTRATIUS 

1420 CORRESPONDÈNCIA 

1430 ORDRES I CIRCULARS 

1440 REMESES I LEGALITZACIÓ DE LLIBRES 

1450 DOCUMENTACIÓ LABORAL 

1460 DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I COMPTABLE 

1470 ESTADÍSTIQUES 

1480 VISITES D’INSPECCIÓ 

2000 REGISTRE 

2100 NAIXEMENTS 

2200 MATRIMONIS 

2300 DEFUNCIONS 

2400 TUTELES I REPRESENTACIONS LEGALS 

2500 NACIONALITZACIÓ I VEÏNATGE 

2600 AVORTAMENTS 

2700 AUXILI REGISTRAL 

2710 REGISTRE DE CERTIFICACIONS 

2720 CERTIFICACIONS 

 

 

 

[INFORMACIÓ SOBRE AVALUACIÓ, TRIA I ELIMINACIÓ]: La documentació és de 

conservació permanent. 

 

[INCREMENTS]: Es preveuen transferències periòdiques. 

 



[CONDICIONS D'ACCÉS]: L’accessibilitat a la documentació del Jutjat de Pau està 

regulada pels articles 7 i 12 del R.D. 937/2003 de 18 de juliol, de modernització dels 

arxius judicials, en plena coincidència amb els criteris establerts per l’article 57.c de la 

Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol, i de l’article 36.1. de la Llei 10/2001, 

d’arxius i documents, i respectant la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter 

personal i la resta de la normativa vigent. En aquest sentit, el lliure accés s’assoleix, 

com a principi general, d’acord amb el compliment dels cinquanta anys d’antiguitat des 

de la data dels documents o la superació del termini de vint-i-cinc anys d’ençà de la 

mort dels afectats. En defecte del coneixement de la data de mort dels afectats, regeix 

com a principi general el termini de restricció d’accés a la documentació judicial, 

segons consta en els articles 7 i 12 del R.D. 937/2003, de 18 de juliol, de modernització 

dels arxius judicials. Pel que fa a l’ús de les dades obtingudes, cal advertir que en virtut 

de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, mentre no hagin transcorregut 80 anys 

des de la mort de les persones afectades, és possible exercir en la seva defensa accions 

de protecció civil de l’honor, la intimitat i la imatge en virtut de l’article 4 de la Llei 

Orgànica 1/1982 i de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

[CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ]: Pel que fa a la seva reproducció i possible 

divulgació, cal tenir en compte també les següents consideracions: les dades personals 

referents a ideologia, creences, religió, afiliació sindical, origen racial, vida sexual, salut 

i infraccions penals i administratives, són dades qualificades com a “especialment 

protegides” d’acord amb l’article 7 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter 

personal. Alhora, l’article 4.2 d’aquesta llei limita tot tractament posterior de dades 

personals a finalitats històriques, estadístiques o científiques. Així doncs, caldrà ometre 

les dades personals susceptibles de col·lisió amb els drets referits anteriorment, com 

també aquelles altres que puguin esdevenir contràries a la protecció civil de l’honor, la 

intimitat i la pròpia imatge, llevat que la seva menció restés justificada per la prevalença 

objectiva d’un interès històric, científic o cultural rellevant, segons preceptua l’article 

8.1 de la citada Llei Orgànica 1/1982. Altrament, cal tenir en compte que, en virtut de 

l’article 4 d’aquesta mateixa llei, mentre no hagin transcorregut 80 anys des de la mort 

de les persones afectades, és possible d’exercir en la seva defensa, accions legals de 

protecció civil d’aquests drets. 

 

[LLENGÜES I ESCRIPTURES DELS DOCUMENTS]: Les llengües predominants són el 

castellà i el català. 

 

[CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS]: En general, els documents 

es troben en bon estat. 



 

[INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ]: Inventari del fons Jutjat de Pau de Cassà de la Selva. 

 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DELS ORIGINALS]: Els originals es troben a l’AMCS. 

 

[EXISTÈNCIA I LOCALITZACIÓ DE REPRODUCCIONS]: 

 

 [DOCUMENTACIÓ RELACIONADA]:  
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[AUTORIA I DATA(ES)]: Oriol Portell, Setembre de 2020.  

 

[FONTS]: Inventari del fons Jutjat de Pau de Cassà de la Selva. 
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