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ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi de referència
CAT AMR 6.1.

Nivell de descripció
Fons

Títol
Jutjat de Pau i Registre Civil de Roses

Data/dates
1849-2011

Volum i suport
23,5 ml. Paper.

ÀREA DE CONTEXT
Nom del(s) productor(s)
Jutjat de Pau de Roses
Jutjat Municipal de Roses
Registre Civil de Roses

Història del(s) productor(s)
Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent.
Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots aquells
municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció. Van ser creats pel Reial
Decret de 22 d'octubre de 1855. Tanmateix, amb anterioritat existia justícia municipal que,
en el cas de Roses, s’articulava al votlant de la institució anomenada Jutjat Municipal, de la
qual se n’ha conservat part de la documentació.
El jutge o jutgessa de pau és una persona elegida per l’Ajuntament del municipi i que
exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjats de pau durant un període de
quatre anys. Cal que sigui major d'edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui
incapacitada per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals ni presenti cap incompatibilitat
amb aquest càrrec. El jutge/essa de pau pot continuar exercint les seves activitats
professionals o mercantils. Els jutjats de pau són, per tant, òrgans unipersonals a càrrec de
jutges llecs, és a dir, persones que no han de ser necessàriament professionals del Dret ni
pertànyer a la carrera judicial. Normalment se’ls nomena jutges de pau per la seva trajectòria
social o cívica i pel tarannà que han demostrat en una població. Són persones que
compleixen la funció tradicional "d'home bo".
El jutge de pau serà triat pel Ple de la Corporació local a partir dels candidats que s'ofereixin
o bé serà designat directament en cas que no hi hagi cap candidatura. La proposta ha de ser
enviada al Jutjat d'Instrucció de la demarcació judicial a la qual pertanyi, que la tramitarà
posteriorment al seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Autònoma respectiva.
Els jutges de pau intervenen en matèria electoral com a membres de la Junta Electoral de
Zona i en les tasques de recollida de les actes de les meses electorals.

Història arxivística
Els responsables de la documentació de l’arxiu del Jutjat de Pau i el Registre Civil eren, i
són, el jutge i el secretari del Jutjat de Pau. Fins a finals de la dècada de 1980 el fons del
jutjat es trobava instal·lat a les golfes de l’antic l’Ajuntament, situat al carrer del Doctor
Jaume Pi i Sunyer, les quals també eren utilitzades com a despatx del jutjat. Amb el trasllat
l’any 1988 de les oficines del Jutjat de Pau a la seva ubicació actual, situada a l’avinguda de
Rhode, 67, l’arxiu també es va traslladar. Està instal·lat en una petita habitació, sense
climatització, en prestatgeries fixes metàl·liques, amb una capacitat d’uns 15-20 ml. Aquest
magatzem (no es pot considerar en cap cas un dipòsit d’arxiu) comparteix l’espai amb els
aparells d’aire condicionat de les oficines administratives i la màquina de cafè. Actualment,
només s’hi conserva la documentació més recent, dels darrers quatre o cinc anys de
determinades sèries documentals.
La documentació, tot i estar desordenada, mantenia certa unitat com a fons. Estava
instal·lada en lligalls i carpetes referents a les diferents funcions que ha exercit l’òrgan
judicial des de la seva creació. Des de l’any 2007, amb la transferència de la documentació
a l’Arxiu Municipal de Roses, s’han anat fent diverses campanyes de classificació i
descripció del fons fins a la finalització del seu tractament el mes d’abril de 2012.

Dades sobre l’ingrés
El mes d’abril de 2007 es va efectuar el primer ingrés de documentació procedent del Jutjat
de Pau i Registre Civil de Roses. El mes de setembre de 2011 es produí una segona
transferència provinent del Jutjat de Pau de Roses.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut
El fons conté la documentació generada i conservada pel Jutjat de Pau i del Registre Civil de
Roses des de 1849 a 2011. Per la seva continuïtat cronològica i riquesa informativa cal
destacar els actes de conciliació, els judicis verbals civils, les compareixences, les
informacions possessòries, les protestes per avaries de vaixells i els judicis de faltes, els
quals esdevenen un mirall de la conflictivitat i l’evolució socioeconòmica de la població.
Els expedients del Registre Civil referents als naixements, casaments, defuncions i els de
tuteles i representacions legals esdevenen un complement dels llibres conservats encara al
Jutjat de Pau. Així mateix, els expedients de nacionalització són una bona mostra del
caràcter permeable de la població al llarg del temps.
La documentació de l’organització interna del Jutjat de Pau escasseja malgrat tenir una
cronologia força àmplia.

Sistema d’organització

1. Matèria civil
1.1 Jurisdicció contenciosa
1.1.1. Actes de conciliació
1.1.2. Judicis verbals civils
1.1.3. Registre d’afers i judicis civils
1.1.4. Exhorts
1.1.5. Edictes
1.2 Jurisdicció voluntària
1.2.1. Consentiments
1.2.2. Compareixences
1.2.3. Afers governatius (Consentiments i compareixences)
1.2.4. Informacions possessòries

1.2.5. Informacions testificals i de perpètua memòria
1.2.6. Declaracions de sinistre
1.2.7. Consells de família
1.2.8. Emancipacions
1.2.9. Declaracions d’hereus abintestat
1.2.10. Apoderaments
1.2.11. Legalitzacions de llibres de comerç i comunitats de propietaris
1.2.12. Dipòsits de mercaderies
1.2.13. Pressa de possessió de propietats
1.2.14. Inventaris
1.2.15. Separacions amistoses i divorcis
1.2.16. Declaracions de pobresa
1.2.17. Protestes d’avaria de vaixells
2. Matèria penal
2.1. Diligències prèvies
2.2. Judicis de faltes
2.3. Registre de judicis i penats
2.4. Clausures i registres d’establiments
3. Matèria governativa
3.1. Exacció de multes
3.1.1. Exacció de multes de la Subdelegació de Pesca de Roses
3.2. Formació de llistes de jurats
3.3. Eleccions
4. Administració interna
4.1. Provisió i nomenament de càrrecs
4.2. Actes de visites d’inspecció del Timbre de l’Estat
4.3. Actes de visites d’inspecció i mesures
4.4. Inventari de l’arxiu
4.5. Especimens i models administratius
5. Registre Civil
5.1. Naixements
5.1.1.Anotacions marginals de naixement
5.1.2. Canvis de nom o cognoms
5.1.3. Inscripcions de naixements fora de termini legal
5.1.4. Rectificacions d’errors d’inscripció de naixement
5.1.5. Trasllats d’inscripció de naixement
5.2. Matrimonis
5.2.1. Anotacions marginals de matrimoni
5.2.2. Inscripcions de matrimoni fora de termini legal
5.2.3. Rectificacions d’errors d’inscripció de matrimoni
5.2.4. Trasllats d’inscripcions de matrimoni
5.2.5. Nul·litats matrimonials
5.2.6. Separacions i divorcis
5.2.7. Expedició de Llibres de Família
5.3. Defuncions
5.3.1. Inscripcions de defunció fora de termini legal
5.3.2. Rectificacions d’errors d’inscripció de defunció
5.3.3. Autoritzacions per a l’exhumació de cadàvers

5.4. Tuteles i representacions legals
5.4.1.Reconeixements de filiació
5.4.2. Tuteles i incapacitacions
5.4.3. Adopcions
5.4.4. Anotacions marginals de tuteles i representacions legals
5.5. Nacionalització i veïnatge
5.5.1. Conservació o recuperació de la nacionalitat
5.5.2. Expedients de nacionalitat
5.5.3. Registre d’inscripcions de ciutadania
5.6. Avortaments
5.7. Auxili registral o certificacions registrals
5.8. Edictes
5.9. Administració interna
5.9.1. Estadístiques
5.9.2. Peticions i remeses de llibres
5.9.3. Visites d’inspecció al Registre Civil
5.9.4. Documentació bancària
5.9.5. Especimens i models administratius del Registre Civil

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Conservació permanent.

Increments
Es preveuen transferències periòdiques de documentació del Jutjat de Pau i Registre Civil a
l’AMR seguint les premisses del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
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
Castellà, català, francès. Amb presència més residual anglès, alemany i italià.

Característiques físiques i requeriments tècnics
Paper. Sense requeriments físics especials.

Instruments de descripció
Fitxa NODAC

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Existència i localització dels originals
Es tracta d’originals.

Existència i localització de reproduccions
No existeixen.

Documentació relacionada
-Fons de l’Ajuntament de Roses (Arxiu Municipal de Roses)
-Fons de la Junta Local de Llibertat Vigilada de Roses (Arxiu Municipal de Roses)
-Fons de la Junta Local del Cens Electoral de Roses (Arxiu Municipal de Roses)
-Fons del Jutjat Comarcal de Castelló d’Empúries (Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà i Arxiu
Municipal de Castelló d’Empúries)
-Fons del Jutjat Municipal i Comarcal de Figueres (Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà)
-Fons del Tribunal de la Subdelegació de Marina (Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries)
-Arxiu Central de l'Audiència Provincial de Girona
-Fons de l’Audiència Provincial de Girona (Arxiu Històric de Girona)
-Fons de l’Audiència del Criminal de Figueres (Arxiu Històric de Girona)
-Arxiu Central dels Jutjats de Figueres
-Arxiu de l’Ajudantia de Marina i Capitania del Port de Roses

Bilbiografia
La justícia de pau a Catalunya, Generalitat de Catalunya,
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/triptic_jutjats_pau.pdf
del 17 de gener de 2012]
ÀREA DE NOTES

[consulta

Notes
La sèrie Afers governatius (1.2.3.) conté consentiments i compareixences entre els anys
1987 i 1996. El fet es deu a una organització puntual que es feu durant aquell període. No
s’ha reclassificat la sèrie perquè els documents tenien una numeració seriada i registrada.
ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data(es)
AMR, 11 de gener de 2012.
AMR, 17 d’abril de 2012.

Fonts
Les mateixes unitats documentals del fons i la Norma per a l’elaboració del quadre de
classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau, comarcals i de districte.

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.
Norma per a l’elaboració del quadre de classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau,
comarcals i de districte. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Servei d’Arxius, 1999.

