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002 Fons Jutjat de Pau de Llagostera  
 

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
Codi de referència 
CAT AMLLA 002 
Nivell de descripció 
Fons 
Títol  
Jutjat de Pau de Llagostera  
Data(es) 
1836 -  2006      
Volum i suport 
17 ml., paper. 

 
ÀREA DE CONTEXT 

Nom de productor 
El fons ha estat generat pel Jutjat de pau de Llagostera. 
Història de l’organisme   
L’estat lliberal que es va imposant a partir de les Corts de Cadis transforma 
profundament l’administració de justícia de l'Antic Règim, molt fragmentada 
i alhora patrimoni exclusiu del poders reial i senyorial. A partir de 1812 
aquesta potestat s’unifica per passar a ser únicament responsabilitat dels 
tribunals. En aquest procés, el Decret del 22 d’octubre de l’any 1855 crea 
els Jutjats de Pau en disposar que hi hagi jutges de pau en tots els pobles 
amb ajuntament. El càrrec serà honorífic i obligatori per a dos anys. Ja uns 
anys abans, el 1835, hi ha antecedents d’aquesta justícia de proximitat, 
quan 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 
civils 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, entenien en judicis de faltes, diligències 
preventives i primeres diligències de causes criminals.  

 
Sota la tutela dels Jutjats de Pau hi ha el Registre Civil, creat l’any 1870 per 
la Llei 2/1870, de 17 de juny, amb la funció de ser la institució encarregada 
de la inscripció, de manera metòdica i autentica, 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.  

 
En els municipis petits Ajuntament i Jutjat tenen la secretaria compartida,  
en el cas de Llagostera aquesta situació es manté fins l’any 1993 quan els 
jutjats de Llagostera, Llambilles, Quart i Campllong formen una agrupació 
de les secretaries en aplicació de l’article 50.1 de la Llei 38/1988 de Planta i 
Demarcació Judicial i l’article 99 de la Llei 6/1980, orgànica del Poder 
Judicial.  En aquest moment el jutjat es trasllada provisionalment a un local 
del carrer Barceloneta fins que el 1999 s’instal·la definitivament al nou edifici 
al carrer Sant Pere. Les funcions del Registre Civil es continuen 
desenvolupant a les oficines de l’Ajuntament. 

 
Història arxivística  
Donades les estretes vinculacions existents des dels orígens de la institució 
entre el Jutjat i l’Ajuntament, tot indica que s’hauria ubicat des de bon 



Arxiu Municipal de Llagostera 

Fons Jutjat de Pau de Llagostera  

 

2 

 

principi en les mateixes instal·lacions municipals i que, per tant, la 
documentació del Jutjat va seguir una vida paral·lela a la de l’Ajuntament.  
Fins al moment de l’ingrés a l’Arxiu, l’any 1992, la documentació ocupava 
dos armaris de fusta situats en un espai, avui desaparegut, situat entre el 
que en aquells moments era el despatx d’Alcaldia i la torre de la muralla. 

 
Dades sobre l’ingrés  
L’any 1992 en inaugurar l’equipament de l’Arxiu Municipal, el fons del Jutjat 
hi  ingressa juntament amb la documentació de l’Ajuntament, amb 
documentació compresa entre el 1836 i el 1989.  
A partir d’aquest moment ha ingressat periòdicament documentació 
corresponent a la gestió del Registre Civil (1870-2006), mentre que la 
documentació del Jutjat de Pau ha restat a la seu del Jutjat.   

 
ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

Resum de l’abast i el contingut 
El Jutjat de Pau de Llagostera ha conservat testimonis documentals de la 
primera justícia local de l’estat lliberal en els judicis de conciliació de 1836 a 
1856  i en el llibre de judicis verbals de 1847 a 1848.  
Al marge d’aquests dos testimonis, la resta de documentació del fons 
s’inicia a partir de la segona meitat del segle XIX: actes de conciliació des 
de 1874, judicis verbals civils des de 1877, judicis verbals de faltes des de 
1883, actes d’inspecció i nomenaments de jutges i fiscals des de 1872 i 
registres d’inscripció al Registre Civil des de 1870, per citar les sèries amb 
més continuïtat.  
Sistema d’organització 
El fons es divideix segons les diferents funcions i competències atribuïdes 
als Jutjats de Pau. El primer nivell de classificació inclou els subfons 
següents: 

Matèria civil 
Matèria penal 
Matèria governativa 
Administració interna 
Registre Civil 

Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
No hi ha hagut eliminacions. 
Increments  
El fons és obert. Hi ha ingressos periòdics.  

 
ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  

Condicions d’accés  
En aplicació de la legislació vigent (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local; Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
(ROF); Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, de 15 d’abril; 
Llei 16/1985,de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol; Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas i del  
procedimiento administrativo común; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxiu i 
documents) es considera una documentació de lliure accés i, únicament 
s’hauria de restringir la informació que afectés la intimitat de les persones 
(atès que hi ha documents amb menys de cinquanta anys d’antiguitat). 

 
L’accés a la documentació del Registre Civil  es regeix per la pròpia Llei de 
1957 i Reglament de 1958 que estableix que és públic per a qui tingui 
especial interès a conèixer els assentaments, és a dir a per qui tingui un 
motiu justificat.   
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Condicions de reproducció  
Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu 
Municipal de Llagostera. 
Llengües i escriptures dels documents 
Castellà, amb documents en català entre 1931 i 1939  i a partir dels anys 
1980. 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
Entre els anys 2008 i 2009 es digitalitzen els 110 volums del Registre Civil 
(51 de registres de naixements, 23 de matrimonis i 36 de defuncions). A 
partir d’aquest moment les certificacions literals de les inscripcions es poden 
extreure sense haver d’exposar els llibres registre a la fotocopiadora, que 
conservació. La consulta de la còpia digital es pot fer a la sala de consulta 
de l’arxiu, està indexada. 
L’any 2009 es restauren 40 volums que tenien les enquadernacions molt 
malmeses.  
La documentació és encapsada en capses normalitzades i es troba en 
bones condiciones de conservació. Alguns expedients mostren rastre de 
l’accés de l’atac de tèrmits.   
Instruments de descripció  
El fons està descrit a nivell d’inventari fins al 1930. Inventari elaborat l’any 
2010. 

 
ÀREA DE DOCUMETACIÓ RELACIONADA 

Existència i localització dels originals  
Els originals son a l’Arxiu    
Existència i localització de reproduccions 
Es desconeix l’existència de reproduccions 

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
Autoria i data  
Descripció realitzada per Marta Albà i Espinet, setembre de 2010. 
Regles o convencions 
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General 
d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007. 

 
 
 


