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JUSTÍCIA
RESUM
Les Illes Balears són la tercera comunitat autònoma amb més assumptes per
habitant. L’any 2017 presenta un balanç desfavorable a causa de l’increment
en la litispendència d’assumptes als jutjats de la comunitat. A totes les jurisdiccions hi ha més casos pendents de resoldre que l’any 2016. Dins l’àmbit
civil s’ha produït una major entrada d’assumptes però se n’han resolt menys.
Destaca d’una manera molt notable la pujada en matèria de condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries
en les quals el prestatari sigui una persona física; és a dir, les conegudes com a
“clàusules sòl”, encara que tinguin un àmbit més ampli.
És significatiu també l’increment d’assumptes en la jurisdicció mercantil, encara que se n›han resolt molts més que l’any anterior, però si bé hi ha una
baixada en els concursos de creditors tant voluntaris com necessaris, és espectacular la pujada en les reclamacions pel transport nacional i internacional
(principalment retards de vols).
La jurisdicció penal presenta dades negatives a instrucció, menors i de violència sobre la dona; per contra, són positives als jutjats penals i a vigilància
penitenciària, així com a les seccions penals de l’Audiència Provincial. Encara
que any rere any pugen el nombre d’assumptes als dos jutjats de violència
sobre la dona, tots dos fan un esforç molt important per donar-hi resposta. Així
s’han resolt més casos el 2017, 6.377 assumptes, que el 2016, 4.086. Però és
tal l’increment en l’entrada –de 4.422 casos penals el 2016 i 6.862 l’any 2017–
que és inevitable l’increment en la litispendència. La situació es reprodueix en
els assumptes civils (de família) que es coneixen en aquest jutjat. És necessària
la creació d’un tercer jutjat.
La jurisdicció contenciosa administrativa segueix la tònica general: ha baixat
lleugerament el nombre d’entrada d’assumptes, però també la resolució; això
incrementa la quantitat de casos pendents als jutjats. Pel que fa a la jurisdicció
social, s’arrossega una gran litispendència, s’hi afegeix que al 2017 hi ha més
entrada d’assumptes i, si bé hi ha un esforç resolutiu notable, ha augmentat el
nombre de casos pendents de resoldre al cap de l’any.
D’altra banda, es significa la consolidació de la digitalització dels expedients
judicials. Ara bé, els problemes que deriven de la informatització són molts i
de moment dificulten i alenteixen la normal tramitació dels assumptes, ja que
són causa directa de la baixada general de resolució de casos. La implantació
i el grau de funcionament varia segons la jurisdicció. Tanmateix, la fase d’instrucció penal i el jutjat de guàrdia on més problemes es concentren. Superar
aquesta situació és un dels reptes de futur.
L’Oficina d’Atenció a les Víctimes de Delictes ha incrementat notòriament la
seva feina i l’atenció donada. Actualment i des del 2015 es disposa d’un estatut de víctimes que cerca donar una protecció més encertada a les víctimes
i mira de procurar que no ho siguin també del sistema judicial, principalment
quan es tracta de menors.

9.1.
INTRODUCCIÓ
L’any 2017 presenta un balanç desfavorable a causa de l’increment en la litispendència d’assumptes als jutjats de la
comunitat. A totes les jurisdiccions hi ha
més casos pendents de resoldre que l’any
2016.
Dins l’àmbit civil s’ha produït una major
entrada d’assumptes però se n’han
resolt menys. Destaca d’una manera
molt notable la pujada en matèria de
condicions generals incloses en contractes
de finançament amb garanties reals
immobiliàries en què el prestatari sigui
una persona física, és a dir, les conegudes
“clàusules sòl”, encara que tinguin un
àmbit més ampli. Entre l’1 de juny i el
31 de desembre de 2017 varen entrar-hi
3.105 assumptes, la qual cosa suposa una
mitjana de 20 demandes diàries que han
tingut dos funcionaris de tramitació; un
auxili judicial; un lletrat de l’Administració,
que comparteix funcions amb un altre
jutjat, i un jutge en pràctiques.
Per contra, els quatre jutjats de família si
bé han ingressat més casos, n’han resolt
en un nombre superior, amb la qual cosa
ha baixat la litispendència.
També
és
significatiu
l’increment
d’assumptes en la jurisdicció mercantil,
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encara que se n’han resolt molts més
que l’any anterior, hi ha una baixada en
els concursos de creditors tant voluntaris
com necessaris. És espectacular la pujada
en les reclamacions pel transport nacional
i internacional (principalment retards de
vols), 2.196 enfront dels 1.119 de l’any
2016. S’ha fet un esforç posant un segon
jutge a cada un dels dos jutjats mercantils,
el que ha permès la millora en la resolució
d’assumptes encara que no ha pogut
compensar l’entrada produïda.
La jurisdicció penal presenta nombres
negatius a instrucció, menors i violència
sobre la dona; per contra, són positius als
jutjats penals i a vigilància penitenciària,
així com a les seccions penals de
l’Audiència Provincial. Hi ha un notable
esforç al jutjat de vigilància penitenciària
en la resolució d’assumptes, també en
el d’executòries penals, on la unió entre
la baixada de casos i un augment en la
resolució està donant una reducció en el
nombre de casos pendents de resolució.
D’altra banda, i encara que el 2015
va dur la destipificació de les faltes, a
instrucció han entrat més assumptes
però ha baixat la capacitat resolutiva.
És cert que en aquests moments moltes
diligències que eren arxius directes han
desaparegut després de la reforma
citada i quasi tot s’ha de tramitar, el que
fa que hi hagi més feina.
Encara que any rere any pugen el nombre
d’assumptes als dos jutjats de violència
sobre la dona, tots dos fan un esforç molt
important per donar-hi resposta. Així s’han
resolt més casos el 2017, 6.377 assumptes,
que el 2016, 4.086. Però és tal l’increment
en l’entrada –de 4.422 casos penals el
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2016 i 6.862 l’any 2017– que és inevitable
l’increment en la litispendència. La situació
es reprodueix en els assumptes civils (de
família) que es coneixen en aquest jutjat.
És necessària la creació d’un tercer jutjat.
La jurisdicció contenciosa administrativa
segueix la tònica general: ha baixat
lleugerament la quantitat d’entrada
d’assumptes, però també de resolucions.
Això incrementa el nombre de casos
pendents als jutjats. El més significatiu
és la gran complexitat de temes que
s’han de resoldre i la litispendència que
s’arrossega d’altres anys. S’ha disposat
del reforç d’un magistrat a cada jutjat,
des de Madrid, centrat en la resolució de
procediments ordinaris a fi d’alleugerir el
retard i l’acumulació d’aquests assumptes,
el número 1 i 2 des de febrer de 2017 i el
número 3 des de juny del mateix any.
Pel que fa a la jurisdicció social, també
s’arrossega una gran litispendència. S’hi
afegeix que el 2017 hi ha més entrada
d’assumptes i, si bé hi ha un esforç resolutiu
notable, ha augmentat el nombre de casos
pendents de resoldre al cap de l’any. A
Palma s’han reforçat amb un jutjat bis i
amb un jutge de suport transversal que ha
donat suport i ha celebrat vistes als quatre
jutjats i han contribuït a desembossar en el
que s’ha pogut a l’àmbit laboral.
El 2017 és l’any de la consolidació de la
digitalització dels expedients judicials.
Ara bé, els problemes que deriven
de la informatització són molts i de
moment dificulten i alenteixen la normal
tramitació dels assumptes, amb la qual
cosa es converteix en causa directa de la
baixada general de resolució de casos.
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La implantació i el grau de funcionament
varia segons la jurisdicció. La fase
d’instrucció penal i el jutjat de guàrdia és
on es concentren més problemes. Superar
aquesta situació és un dels reptes de futur.
L’Oficina d’Atenció a les Víctimes de
Delictes ha incrementat notòriament la
seva feina i l’atenció donada. Actualment
i des del 2015 es disposa d’un estatut de
víctimes que cerca donar una protecció
més encertada a les víctimes i mira de
procurar que no ho siguin també del
sistema judicial, principalment quan es
tracta de menors. Així, juntament amb
aquesta sensibilitat que s’obre pas, també
es reforça la mediació com a solució
alternativa a la resolució de conflictes,
que principalment està adquirint certa
importància en l’àmbit de família, encara
que hi ha esforços per ampliar-ho a altres
jurisdiccions com a mesura per baixar l’alta
judicialització que es viu i que fa que les
Illes Balears sigui la tercera comunitat de
l’Estat espanyol amb més assumptes per
habitant.

9.2.
ELS JUTJATS I ELS TRIBUNALS
9.2.1. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE LES ILLES BALEARS

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears actua mitjançant la Sala Civil i
Penal, la Sala Contenciosa Administrativa
i la Sala Social. La Sala Contenciosa
Administrativa és la que registra major
nombre d’assumptes. Malgrat això, el
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2017 ha viscut un augment dels litigis,
que ha passat de 898 a 995 assumptes
registrats. (Vegeu el quadre AIII-126).

9.2.2. AUDIÈNCIA PROVINCIAL
L’Audiència provincial ha experimentat
l’any 2017 un gran augment dels
assumptes, tant pel que fa als registrats
com als resolts, en relació amb l’exercici
anterior. (Vegeu el quadre AIII-127).

9.2.3. EL PARTIT JUDICIAL DE PALMA
Les dades presentades a continuació s’han
elaborat amb les dades de què disposa el
Jutjat Deganat i els butlletins estadístics
del Consell General del Poder Judicial.
9.2.3.1. Jutjats de primera instància
Els jutjats de primera instància se
subdivideixen en jutjats ordinaris, jutjat
mercantil, jutjats de família i jutjats socials.
En aquests casos, la informació facilitada
fa referència a assumptes registrats el
2016 i el 2017, a partir dels quals es pot
obtenir la informació sobre l’increment
d’assumptes registrats.
9.2.3.1.1. Jutjats ordinaris
Els assumptes registrats han experimentat
un considerable ascens (de 28.907 l’any
2016 a 30.710 l’any 2017). Hi ha una
diferència de 1.803 assumptes registrats,
fet que representa una taxa de variació del
6,24%. (Vegeu el quadre AIII-128).
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9.2.3.1.2. Jutjats de família
S’observa una disminució en l’entrada
d’assumptes durant el 2017, que està
quantificada en 40 casos menys respecte
de l’any 2016. Això representa una taxa
de variació de -0,73%. (Vegeu el quadre
AIII-129).
9.2.3.1.3. Jutjat mercantil
S’ha
produït
un
gran
descens
d’assumptes, de 3.374 l’any 2016 a 1.095
l’any 2017, fet que suposa una minoració
absoluta de 2.229 casos registrats el
2017 respecte del 2016. Això queda
reflectit en la taxa de variació, que és de
-67,55%. No obstant aquesta minoració,
cal destacar el considerable augment
en el nombre d’assumptes relacionats
amb transport nacional i internacional,
fet que ja registrava creixement durant
els anys 2015 i 2016 i que ha continuat
augmentant a causa de la situació de
recuperació econòmica. (Vegeu el quadre
AIII-130).
9.2.3.1.4. Els jutjats socials
Podem veure un augment lleuger en el
nombre d’assumptes, especialment pel
que fa a les reclamacions de quantitat,
i es destaca la minoració del nombre
d’assumptes referits als acomiadaments.
En nombres absoluts, l’augment de casos
registrats el 2017 respecte del 2016 és
de 160, la qual cosa suposa una taxa de
variació d’un 2,78%. (Vegeu el quadre
AIII-131).
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9.2.3.1.5. Els
administratius

jutjats

contenciosos

El nombre d’assumptes en aquesta
jurisdicció ha experimentat un considerable
descens, de 77 casos menys l’any 2017 en
relació amb l’any 2016, encara que, tant
pel volum com per la problemàtica dels
assumptes que atenen, es fa necessària la
creació d’un nou òrgan. La minoració del
nombre d’assumptes registrats representa
una taxa de variació de -3,89%. (Vegeu el
quadre AIII-132).
9.2.3.1.6. El servei comú
Les càrregues de feina durant el 2017 han
experimentat un descens considerable, sobretot pel que fa a les diligències unipersonals i als embargaments, remocions i llançaments. Quant als exhorts, s’ha produït
un descens de 479 assumptes. Es registren
8.989 casos menys que l’any 2010, una
dada que representa una taxa de variació
de -16,21%.
9.2.3.1.7. Jutjats d’instrucció
Hi ha una disminució en el nombre
d’assumptes l’any 2017, ja que es registren
304 casos menys respecte l’any 2016. Això
representa una taxa de variació de 0,68%,
motiu pel qual es reitera la necessitat que
es creï almenys un nou òrgan d’acord amb
el mòdul fixat pel CGPJ. (Vegeu el quadre
AIII-133).
9.2.3.1.8. Jutjats de violència contra la
dona
2017 s’ha registrat un descens en el nombre
de denúncies presentades, quantificades
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en un total de 4.500, de les quals hi ha
111 renúncies. S’han imposat 395 ordres
de protecció i s’han imposat 458 mesures
de protecció a les víctimes. El descens del
nombre d’assumptes registrats representa
una taxa de variació d’un -4,01%, que
en nombres absoluts registra un descens
durant el 2017 respecte del 2016 de 188
assumptes. (Vegeu els quadres AIII-134 i
AIII-135).

9.2.3.1.12.
Jutjat
penitenciària

9.2.3.1.9. Jutjats de menors

S’ha produït un descens en el nombre
d’expedients de consignació de renda;
de queixes presentades al Deganat, i
de demandes presentades al Consell
General del Poder Judicial (CGPJ).
Els canvis registrats durant el 2017
respecte del 2016 suposen un descens
del 61,29% en el nombre d’expedients
de consignació de renda i d’un 75%
en queixes presentades al Deganat i al
CGPJ. (Vegeu el quadre AIII-140).

L’any 2017 ha experimentat un augment
en el nombre d’assumptes, la diferència es
registra en 32 assumptes registrats i una
taxa de variació durant el 2017 respecte
del 2016 d’un 3,94%. (Vegeu el quadre
AIII-136).
9.2.3.1.10. Jutjats penals de l’1 al 7
L’any 2017 hi ha un descens en el nombre
d’assumptes, de 5.464 l’any 2016 a 5.021
l’any 2017, fet que suposa una disminució
de 443 casos i una taxa de variació de
-8,11%. (Vegeu el quadre AIII-137).
9.2.3.1.11. Jutjats penal núm. 8
S’ha produït una minoració del nombre
d’executòries registrades, tant pel que fa
al nombre total d’executòries registrades
com pel que es refereix al nombre total
d’executòries en tràmit. La diferència
registrada és de 650 assumptes i d’una
taxa de variació que disminueix durant el
2017 respecte del 2016 en un -9,67%.
(Vegeu el quadre AIII-138).

de

vigilància

Aquest jutjat segueix la tendència en
l’augment d’assumptes registrats, amb una
diferència de 7.153 assumptes registrats i
una taxa de variació que augmenta durant
el 2017 respecte del 2016 en un 2,52%.
(Vegeu el quadre AIII-139).
9.2.3.1.13. Jutjat degà

9.2.4. PARTIT JUDICIAL D’INCA
En relació amb la jurisdicció civil (ordinària,
de família i voluntària), han ingressat un
total de 4.396 assumptes, enfront dels
4.327 del 2016. Això suposa un augment
de 69 casos i una taxa de variació el 2017
respecte del 2016 d’1,59%.
Quant a la jurisdicció penal, s’observa
un increment en el nombre d’assumptes
registrats (8.504 assumptes el 2017enfront
dels 7.537 de l’any anterior), fet que
representa un augment de 967 casos, amb
una taxa de variació de 12,83%. (Vegeu el
quadre AIII-141).
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9.2.5. PARTIT JUDICIAL DE MANACOR
En relació amb la jurisdicció civil (ordinària,
de família i voluntària), les dades segueixen
la tendència creixent dels darrers anys.
El 2017 han ingressat un total de 4.150
assumptes enfront dels 3.970 del 2016,
fet que suposa un augment de 180 casos i
una taxa de variació d’un 4,53%.
Quant a la jurisdicció penal, s’ha registrat
un augment del nombre d’assumptes
ingressats, 10.174 l’any 2017, enfront dels
9.661 de l’any 2016, dades que suposen
513 casos més registrats i una taxa de
variació de 5,31%. (Vegeu el quadre AIII142).

9.2.6. PARTIT JUDICIAL D’EIVISSA
En relació amb la jurisdicció tant penal
com civil (ordinària, de família i voluntària),
han ingressat 11.182 assumptes, enfront
dels 11.915 de l’any 2016, el que suposa
una davallada de 733 assumptes registrats
i una taxa de variació de 6,15%. (Vegeu el
quadre AIII-143).

9.2.7. PARTIT JUDICIAL DE MAÓ
En la jurisdicció civil (ordinària, de
família i voluntària) s’han registrat 1.433
assumptes durant el 2017, respecte dels
1.395 de l’any anterior. Això suposa un
increment de 38 casos registrats i una taxa
de variació de 2,72%.
En la jurisdicció penal s’observa un descens
de 234 assumptes, ja que han ingressat
2.092 assumptes el 2017 respecte dels
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2.326 de l’any anterior, la qual cosa suposa
una taxa de variació de -10,06%. (Vegeu
el quadre AIII-144).

9.2.8. PARTIT JUDICIAL DE CIUTADELLA
En la jurisdicció civil (ordinària, de família
i voluntària) han ingressat un total de
1.004 assumptes enfront dels 934 de l’any
anterior. Això suposa un increment de 70
casos registrats i una taxa d’augment de
7,49%.
En la jurisdicció penal s’han registrat 1.510
assumptes l’any 2017 respecte als 1.659
de l’any anterior. Aquesta dada suposa
un descens de 149 assumptes registrats i
una taxa de variació de -8,98%. (Vegeu el
quadre AIII-145).

9.3.
LA FISCALIA
Aquest apartat es divideix en els
subapartats següents: l’àmbit penal, la
vigilància penitenciària, la jurisdicció de
menors, la Comissió d’Assistència Gratuïta
i l’activitat de la fiscalia.

9.3.1. ÀMBIT PENAL
La informació estadística que es presenta
prové de la memòria elaborada pel fiscal
en cap de les Illes Balears sobre l’actuació
de la fiscalia l’any 2017. Cal destacar
que les dades no es refereixen a delictes
comesos sinó a delictes denunciats o
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descoberts d’ofici l’any 2017, de manera
que part d’aquests delictes poden
desaparèixer al llarg de la tramitació
del procediment judicial corresponent,
perquè el jutjat instructor els arxivi o
perquè hi hagi una absolució dictada pels
tribunals que hagin de jutjar el fet. A més,
s’indica l’activitat delictiva denunciada a
les Illes Balears amb relació als delictes
comesos més habitualment o que tenen
més incidència o gravetat social. (Vegeu
el quadre AIII-146).
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En tercer lloc trobam 3.875 lesions
imprudents. S’inclouen en aquest apartat
les derivades d’accident de trànsit (la
majoria) i les ocasionades per mala actuació
professional (mèdiques i semblants).
9.3.1.3. Delictes contra la llibertat
L’any 2017 s’han produït 2.362 denúncies
per aquests delictes.
9.3.1.4. Delictes contra la llibertat
sexual

9.3.1.1. Delictes contra la vida
Seguint la categoria creada l’any 2008,
segons la qual es diferencien els delictes
d’homicidi per accident de trànsit dels
d’homicidi imprudent (fet que es deu
a la incidència de la problemàtica dels
accidents de trànsit i de la seguretat viària,
que va propiciar l’assignació de fiscals
especialitzats per coordinar i incidir en
aquesta matèria delictiva), s’observen 32
homicidis i 2 assassinats.
9.3.1.2. Delictes de lesions
L’any 2017 tengueren lloc un total de
29.622 delictes d’aquest tipus. El gruix del
total (21.334) són lesions genèriques.
Les denúncies per lesions derivades de
maltractament foren 4.384 el 2017.
Enfront de l’aspecte positiu de la
conscienciació de la dona a l’hora de
denunciar, destaca l’aspecte negatiu de la
nul·la conscienciació d’un sector masculí
que encara té una concepció de la dona
que més que masclista és patrimonialista.
Es mantenen els tres fiscals de Palma amb
dedicació exclusiva a aquest jutjat.

Els índexs expressen 31 casos d’assetjament
sexual, 230 d’abusos sexuals i 279
d’agressions sexuals. El total de delictes
contra la llibertat sexual sumaren 614 el
2017.
9.3.1.5. Omissió del deure de socors
L’any 2017 s’han produït 13 denúncies.
9.3.1.6. Violació del domicili
L’any 2017 s’han produït 34 casos de
delictes per violació del domicili.
9.3.1.7. Delictes contra l’honor
Les denúncies per aquest tipus de delictes
són: pels casos d’injúries, 64, i pel que fa a
les calúmnies, 36.
9.3.1.8. Delictes contra les relacions
familiars
Hi ha hagut un total de 705 denúncies
l’any 2017. Destaquen els delictes d’abandonament familiar; impagament de pensions; abandonament d’infants, i trenca-
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ment de deures de custòdia. Respecte al
delicte de sostracció de menors, la major
part de les dades fan referència als supòsits de pares o mares divorciats que es
queden o s’enduen els fills menors malgrat
que la guarda i custòdia havia estat assignada a l’altre progenitor.

del territori, de manera diferenciada.
D’una banda, trobam 19 i 6 denúncies
per delictes contra l’ordenació del
territori i contra el patrimoni històric,
respectivament, i 15 referides a delictes
contra el medi ambient en general o per
imprudència.

9.3.1.9. Delictes contra el patrimoni i
contra l’ordre socioeconòmic

9.3.1.13. Delictes contra la seguretat
col·lectiva

D’un total de 8.450 delictes d’aquest tipus,
els més importants segons quantitat foren:
delictes de furt, 1.831; estafa, 1.531;
robatori amb força, 1.207; danys, 1.019;
robatori amb violència o intimidació, 933;
apropiació indeguda, 888, i delictes contra
la propietat intel·lectual, 233.

L’any 2017 s’han produït 1.636 denúncies
contra la seguretat col·lectiva. Si bé de
manera concreta i segons el tipus de
denúncia, es registren 9 delictes d’incendi
amb perill per a la vida, 399 per tràfic de
drogues, 10 per negativa a la realització de
la prova d’alcoholèmia i 822 per conducció
alcohòlica. També 324 per conducció
sense carnet i 60 per conducció temerària.

9.3.1.10. Delictes contra la hisenda
pública i la Seguretat Social

9.3.1.14. Falsificacions
L’any 2017 foren un total de 16 les
denúncies per defraudació tributària.
Pel que fa al delicte comptable no s’han
presentat denúncies.
9.3.1.11. Delictes contra els drets dels
treballadors
L’any 2017 s’ha produït 177 denúncies
contra els drets laborals o de la Seguretat
Social, i també 140 denúncies contra la
seguretat i higiene en el treball; el 2017
hi ha hagut 3 delictes per tràfic de mà
d’obra.
9.3.1.12. Delictes contra l’ordenació
del territori
L’any 2017 són 40 el nombre total de
denúncies per delictes contra l’ordenació

766

L’any 2017 es donaren els següents delictes
d’aquest tipus: 450 delictes per falsificació
de documents públics i mercantils i cap
delicte per falsificació imprudent per
funcionari.
9.3.1.15. Delictes contra l’Administració
pública
El delicte d’aquest tipus més nombrós
va ser el de desobediència de funcionari,
amb 63 denúncies el 2017. En segon
lloc trobam 30 casos de prevaricació
administrativa. Trobam també dos casos
de suborn i el mateix nombre de tràfic
d’influències, i quatre casos d’abusos en
l’exercici funcional. Cal destacar que no es
va donar cap denúncia per malversació i
només una per negociacions prohibides.
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9.3.1.16. Delictes contra l’Administració
de justícia
L’any 2017 hi ha hagut dues denúncies
per delicte de realització arbitrària del
propi dret.
Són molt nombroses, i amb diferència, les
denúncies per trencament de condemna, en concret 1.110. En aquest apartat
s’inclouen les condemnes de privació del
permís de circulació i les condemnes, dictades en l’àmbit de violència domèstica,
d’allunyament i de comunicació amb l’exparella.
9.3.1.17. Delictes contra la Constitució
El 2017 es varen donar quatre casos de
delictes contra la Constitució.
9.3.1.18. Delictes contra l’ordre públic
Els més nombrosos són atemptat contra
l’autoritat i desobediència, amb 212 i 210
respectivament. En tercer lloc, trobam els
delictes de resistència, amb 100 casos. El
2017 també es varen donar 13 denúncies per tinença d’armes i 7 per desordres
públics.

9.3.2. VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA
El 2017 es varen donar 1.766 penes de
treballs en benefici de la comunitat. Les
mesures coercitives varen ser un total
de 431, i les sancions disciplinàries, 675.
(Vegeu el quadre AIII-147).
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9.3.3. JURISDICCIÓ DE MENORS
Aquest epígraf es divideix en els subapartats
següents: diligències preliminars, nombre
de menors als quals s’ha aplicat aquesta
jurisdicció, delictes jutjats en aquesta
jurisdicció i mesures imposades als menors
condemnats.
9.3.3.1. Diligències preliminars
Les dades sobre diligències i casos arxivats
l’any 2017 denoten un total de diligències
iniciades (2.897 l’any 2017). (Vegeu el
quadre AIII-148).
9.3.3.2. Delictes jutjats en aquesta
jurisdicció
Els delictes més nombrosos varen ser el
2017 delictes lleus (484), seguits per furts
(440) i lesions (403). També trobam 371
robatoris amb violència i 280 casos de
violència domèstica. Cal destacar els 120
casos de violència de gènere. (Vegeu el
quadre AIII-149).
9.3.3.3. Mesures imposades als menors
condemnats
L’any 2017 s’han imposat mesures d’internament, llibertat vigilada, prestacions en
benefici de la comunitat i amonestacions,
i s’han aplicat solucions extrajudicials. (Vegeu el quadre AIII-150.)

9.3.4. ACTIVITAT NO PENAL
En aquest apartat es fa referència a una part
l’activitat que exerceix el Ministeri Fiscal en
matèria no penal, la més destacada en
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nombre i importància. (Vegeu el quadre
AIII-151).
9.3.4.1. Família
L’any 2017 s’han produït 521 procediments
de filiació i divorci contenciós, mentre que
hi ha hagut 935 divorcis d’acord mutu,
adopcions i 59 separacions.
9.3.4.2. Incapacitats
L’any 2017 la fiscalia ha iniciat 561
incapacitats i n’ha contestades 221;
ha dictat 325 tuteles i ha emès 1.039
dictàmens d’internament en unitats de
psiquiatria.
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9.3.4.3. Contenciós administratiu
Hi ha hagut 7 casos de drets fonamentals i
105 de competència.
9.3.4.4. Social
L’any 2017 s’han produït un total de 52
qüestions relacionades amb els drets
fonamentals i 15 amb la competència.

