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ENTRADES 2005 2010 2014 

PROC.CIVILS 550 1200 960 

PROC.FAMÍLIA 180 240 200 

EXECUCIONS 200 600 480 

    

 

LITISPENDÈNCIA 2005 2010 2014 

PROC.CIVILS 670 750 875 

PROC.FAMÍLIA 100 110 140 

EXECUCIONS 710 1800 1850 

 

 

Seguint la informació aportada l’any passat, que es manté per comprendre millor l’evolució, 

s’adjunta el quadre d’entrada i de pendència dels tipus de procediments més rellevants que es 

porten als Jutjats d’Olot durant l’any 2015. 

 

 

2015 ENTRADA LITISPENDÈNCIA 

PROC. CIVILS GENERAL 595 573 

FAMÍLIA 182 103 

EXECUCIONS 412 1718 

   

 

Aquest quadre reflecteix la disminució en l’entrada general d’assumptes civils, que no inclouen 

família i execucions, és a dir, reclamacions de quantitat, desnonaments i altres conflictes. La 

disminució en l’entrada ens situa al nivell  de l’any 2005 aproximadament, excepte pel que fa a 

les execucions, que es mantenen al nivell de l’any anterior amb un lleuger descens, tot i que si 

mirem enrere la disminució a tots nivells respecte de l’any 2010, punt d’inflexió, és molt 

important. 

A banda es troben els procediments relatius al dret de família, divorcis, guarda i custòdia de 

menors, incapacitats... els quals no han patit fluctuacions importants derivades de la crisi.  

És important remarcar que dins els procediments civils generals s’hi inclouen els 

desnonaments. L’entrada durant l’any 2014 se situava al voltant de les 80 demandes i l’any 

2015 han disminuït a 45; les demandes hipotecàries també han petit un descens, tot i que no 

tan acusat (de 100 a 80). Aquest descens, pel que fa als desnonaments, no podem determinar 

a què es deu, si a una petita recuperació econòmica o bé si és per l’atorgament de més ajudes 

per part de Serveis Socials. Cal remarcar una major sensibilització legislativa i judicial respecte 

a l’exclusió social i residencial, que ha fet disminuir els llançaments en el cas d’habitatges 

habituals.  

Quant a les dades, sí que cal remarcar la disminució de la litispendència que és evident i molt 

important. No és només deguda a la disminució d’entrada d’assumptes, sinó que és 

principalment deguda al gran esforç col·lectiu de la plantilla, que en cap cas s’ha vist 

augmentada durant tot el període de crisi.  



Un handicap remarcable que pateixen els Jutjats d’Olot és el constant moviment de jutges que 

presten els seus serveis al partit judicial. Durant l’any 2015 han passat pel Jutjat número 1 un 

total de 5 jutges i aquest any ja anem pel segon; al Jutjat número 2 són tres els jutges que han 

servit als Jutjats durant el mateix any. Aquesta problemàtica afecta el funcionament i 

comporta una paralització d’assumptes i un esforç d’adaptació extra al personal del Jutjat i als 

professionals que col·laboren en la justícia: lletrats, procuradors i cossos policials. 

Per altra banda, el Servei Comú General d’Olot, que va entrar en ple funcionament durant l’any 

2014, es troba en ple rendiment , i centralitza tasques com ara els actes de comunicació amb 

els ciutadans, l’arxiu, la reprografia, l’assistència a vistes judicials... entre d’altres tasques. 

 

 

Informe elaborat pels Jutjats d’Olot 

 

 

 

 

 

 


