
 
 
 

 

Normes de repartiment penals de l’Audiència Provincial de Barcelona. 

 
Us informem de l’acord de modificació de les normes de repartiment d’assumptes 
penals de l’Audiència Provincial de Barcelona, davant l’entrada en funcionament de la 
Secció 22a. de l’Audiència Provincial i dels Jutjats del Penal núm. 26 i 27 de 
Barcelona: 

Atribució de Matèries Especials.- 

Es mantenen les competències especials sobre matèries de VIGILÀNCIA 
PENITENCIARIA, MENORS i QÜESTIONS DE COMPETÈNCIA. 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE continua la Secció 20a. com a competent, si bé ha estat 
proposat que sigui compartit amb la Secció 22a. en la següent proporció:  
 

a) Causes rebudes per al tràmit d’enjudiciament (és a dir, Sumaris, 
Procediments abreujats i causes amb pres), s’atribueixen en exclusivitat a 
la Secció 20a. 

 
b) Causes rebudes per al reconeixement del recurs d’apel·lació i/o queixa  
s’atribuiran en la següent proporció:  
 

- Secció 20a., el 66,66% 
  - Secció 22a., el 33,33% 

 

.Assignació de Jutjats del Penal en relació al coneixement dels recursos 
d’apel.lació.- 

Es modifiquen únicament les competències d’aquelles Seccions respecte del es quals 
s’aprecien desviacions, amb el fi de ser corregides, així reconeixeran dels recursos 
d’apel·lació contra les Sentències dictades pels Jutjats del Penal 

 
- Secció 2a., se li atribueix el Jutjat del Penal núm. 27 de Barcelona.   
- Secció 9a., se li atribueix el Jutjat del Penal núm. 22 de Barcelona. 
- Secció 10a., se li atribueix els Jutjats del Penal de Mataró. 
- Secció 22a., se li atribueix el Jutjat del Penal núm. 26 de Barcelona.  

 
Mantenint-se en la seva integritat les demés adscripcions no modificades.  

 

 

 



 

 

Judicis Orals.- 

Es mantenen les normes de repartiment amb les següents consideracions: 

1. En relació als criteris d’assignació de judicis orals serien els següents: 

a) El número total d’expedients en judicis orals a celebrar es tornarà entre la 
totalitat dels Magistrats titulars, que seran 39, exclosa la Secció 20a.,a 
efectes de compensar la Secció 22a., que té 3 Magistrats titulars i no 4 com 
les restants Seccions. 

b) Per cada 3 assumptes que s’assignin a la Secció 22a. s’assignaran 4 a 
cadascuna de les restants Seccions- exclosa la Secció 20a.- norma que 
regirà fins que la Secció 22a. s’equipari en número de Magistrats a les 
restants .En tant no disposi de 4 Magistrats el salt de repartiment es 
realitzarà a la 4a.volta  i en els successius números múltiples. 

c) Es considera convenient establir un nou grup de repartiment: en Sumaris i 
en Procediments Abreujats s’afegirà un nou subgrup, per assumptes amb 
més de 10.000 folis.  

2. Antecedents:  

S’afegeix una nova norma de repartiment: Causarà antecedent el repartiment 
d’una causa per enjudiciament, quan amb posterioritat es rebin testimonis per 
judici d’altres processats i/o acusats rebels. 

3. Es mantenen la resta de normes de repartiment. 
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