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INFRAESTRUCTURA 

La comarca de la Garrotxa disposa de dos jutjats de Primera Instància i Instrucció, és a dir, que 

tramiten procediments de caire civil i penal; una oficina de  Registre Civil, una delegació de la 

Fiscalia de l’Audiència Provincial de Girona i un Servei Comú Processal General. 

És un dels primers partits judicials de Catalunya on s’ha iniciat la implantació del que 

s’anomena la nova Oficina Judicial. De fet, és el segon partit judicial de Catalunya que adopta 

el nou model organitzatiu. La implementació a Olot s'ha pogut dur a terme gràcies a l'existència 

d'un edifici judicial  concebut d'acord amb les necessitats de l'Oficina Judicial i al fet que des de 

2008 ja funcionava d'acord amb els criteris d'Oficina Judicial, com a part d'un programa pilot. 

La nova Oficina Judicial té com a objectiu un millor servei, més racionalitzat i més proper al 

ciutadà. 

L’estructura organitzativa bàsica està constituïda per dues unitats: jutjats, que ara s’anomenen 

Unitats Processals de Suport Directe (UPSD) i s’encarreguen de la tramitació dels expedients 

judicials i de suport a les funcions jurisdiccionals, i un Servei Comú Processal General que 

unifica tasques de suport a aquestes UPSD o jutjats i centralitza el registre i repartiment 

d’assumptes i escrits, actes de comunicació directa amb els ciutadans, cooperació 

jurisdiccional, atenció al ciutadà i als professionals,  arxiu, gestió del dipòsit de peces de 

convicció, suport als judicis, apoderaments, entre d’altres. 

Un dels objectius que persegueix l'Oficina Judicial és potenciar l'ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació entre tots els agents jurídics i fer que l'expedient electrònic arribi a 

ser una realitat, i per això ja s’ha iniciat el desplegament de diferents  mòduls informàtics que 

s'incorporen per continuar avançant en aquest sentit (presentació de demandes i escrits de 

forma telemàtica, aplicacions d’arxiu i gestió de peces, cita prèvia....) i que ha suposat una gran 

tasca d’esforç i adaptació tant pel personal de l’Oficina Judicial com per als professionals, 

lletrats i procuradors, amb l’objectiu d’assolir la màxima eficàcia, agilitat i homogeneïtzació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADES ESTADÍSTIQUES 

 

ENTRADES 2005 2010 2014 

PROC.CIVILS 550 1.200 960 

PROC.FAMíLIA 180 240 200 

EXECUCIONS 200 600 480 

    

 

PENDÈNCIA 2005 2010 2014 

PROC.CIVILS 670 750 875 

PROC. FAMÍLIA 100 110 140 

EXECUCIONS 710 1.800 1.850 

 

Els anteriors quadres representen l’entrada i la litispendència  (aproximada) dels principals 

assumptes civils prenent com a dates tres anys que permeten reflectir l’impacte de la crisi a 

nivell judicial. L’any 2005, quan encara res feia preveure la crisi que s’esdevindria a partir de 

l’any 2008, i els efectes de la qual encara perduren com es pot veure a les xifres; l’any 2010 en 

plena crisi econòmica i l’últim any, el 2014, del qual es tenen dades globals. 

Quan es fa referència als procediments civils, en general s’hi inclouen reclamacions de 

quantitat, desnonaments i altres.  Si ens fixem en les dades, mentre que l’any 2005 l’entrada de 

procediments civils se situava al voltant dels 500 procediments, el 2010, en plena crisi 

econòmica, el nombre es dispara fins més enllà dels 1.200, i, tot i que ha patit un lleuger 

descens en l’entrada d’assumptes, lògicament l’elevada entrada durant anys consecutius ha 

suposat una sobrecàrrega de treball a l’Oficina Judicial, la qual cosa ha fet augmentar la 

litispendència i el temps de resolució dels procediments, ja que en cap cas l’augment de  

càrrega de treball ha implicat un augment de plantilla. 

Els procediments relatius al dret de família, divorcis, guarda i custòdia de menors, 

incapacitats... no han patit fluctuacions importants derivades de la crisi. En el cas de les 

execucions, en les quals s’inclouen bàsicament les demandes d’impagaments de préstecs i 

procediments hipotecaris, l’entrada d’assumptes s’ha arribat a triplicar durant uns anys i la  xifra 

de litispendència ha augmentat considerablement.   

És interessant remarcar l’increment d’aquells tipus de procediments que sensibilitzen més 

l’opinió pública, com són els desnonaments i els procediments hipotecaris que, en la majoria 

dels casos, acaben en llançaments. Pel que fa als desnonaments, mentre que l’any 2005 va 

haver-hi una entrada de 40 procediments, l’any 2010 va augmentar fins als 55 i l’any 2014 hi ha 

hagut un augment d’entrada fins a gairebé els 80 procediments. I pel que fa a l’execució 



hipotecària, l’augment ha estat més espectacular: dels 20 d’entrada l’any 2005 s’ha passat a 

una entrada de 100 procediments anuals des de l’any 2010. 

Pel que fa als procediments penals, es remarca que la comarca de la Garrotxa no és 

especialment conflictiva i manté un nivell d’entrada d’entre els  3.000 i 3.200 procediments per 

any, xifra assumible i que pot mantenir una litispendència acceptable 

 

Informe elaborat pels Jutjats d’Olot 

 

 


