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I. CLASSES

• PROCEDIMENTS ORDINARIS: per a tot tipus de fets punibles i es
determinen segons la gravetat del fet delictiu i la pena
aparellada.

- Ordinari (model en la LECrim)
- Abreujat (estadísticament més important)
- Delictes lleus

• ESPECIALITATS PROCEDIMENTALS: simples particularitats en
alguns aspectes d'aquells procediments –essencialment en la
fase preliminar– en què es considera la persona que es jutja, el
tipus de delicte i la forma de la comissió.

• PROCEDIMENTS ESPECIALS: previstos per a delictes concrets o
amb determinades circumstàncies i que es regulen en la
LECrim o en normes diferents.



PROCEDIMENTS ORDINARIS

P. ORDINARI: +9 ANYS DE PRESÓ

P. ABREUJAT (art. 757 i seg. de la LECrim)
NO + 9 ANYS DE PRESÓ
QUALSEVOL ALTRA DE DIFERENT NATURALESA 

(independentment de la quantia o durada)

RÀPIDS

DELICTES LLEUS                          
LO d’1/2015, de 30 de març.
Delictes lleus: castigats amb penes no privatives de llibertat

entre un dia i un any, i la pena de multa de fins a 3 mesos.



II. EL PROCEDIMENT ORDINARI PER 
DELICTES GREUS

+ 500 art. LECrim
ÀMBIT D'APLICACIÓ: delictes castigats amb penes privatives de 

llibertat superiors a 9 anys

a) SUMARI: JI
 Iniciació
 Desenvolupament
 Conclusió

b) FASE INTERMÈDIA: tribunal competent per a l'enjudiciament
c) FASE DE PLENARI O JUDICI ORAL: tribunal sentenciador
 Preparació del judici oral
 Proposició i substanciació de qüestions prèvies
 Celebració de la vista oral



II. EL PROCEDIMENT ORDINARI PER 
DELICTES GREUS. SUMARI

• Competència del JI

• Actuacions tendents a investigar els fets i la persona
de la presumpta autoria adoptant les MC que
garantisquen el judici oral i l'efectivitat de la
sentència.

• Les actuacions s'estructuren en 4 peces:
1. Peça principal.
2. Peça personal.
3. Peça de responsabilitat civil.
4. Peça de responsabilitat subsidiària.



II. EL PROCEDIMENT ORDINARI PER 
DELICTES GREUS. SUMARI

• FASES
• Inici: interlocutòria d'incoació del sumari pel JI, després de la

comprovació de la possible veracitat de la noticia criminis o
després de l'admissió de la querella pel jutge.

• Desenvolupament: l'instructor practica les diligències
proposades pel fiscal, les parts personades o les proposades
en la querella.
• Si del resultat es deriva la concurrència d’algun indici racional de

criminalitat contra les persones, el JI dicta ordre de processament
(art. 384).

• Conclusió
• Interlocutòria de conclusió.
• Remissió de les actuacions i peces de convicció al tribunal

competent per a l'enjudiciament de la causa.
• Notificació als acusadors, processats i altres parts, i citació davant

de l'AP en el termini de 10 dies.



II. EL PROCEDIMENT ORDINARI PER DELICTES
GREUS. FASE INTERMÈDIA

Comença amb la recepció de les actuacions i les
peces de convicció pel tribunal.

Pot succeir:
a) Que confirme la interlocutòria de conclusió del

sumari.
1. Decideix l'obertura del judici oral.
2. Sobreseïment.

b) Que la revoque: han de practicar-se altres
diligències, amb devolució del procés i les peces
de convicció.

.



II. EL PROCEDIMENT ORDINARI PER DELICTES
GREUS. FASE DE PLENARI O JUDICI ORAL

Llibre III, art. 649 et seq.
Interlocutòria d'obertura del judici oral pel tribunal sentenciador.
Preparació del judici oral.

 Escrits de qualificació provisional de les parts.
 Examen de les proves proposades.
 Citació a perits, testimonis i a les parts.

Proposició i substanciació de qüestions prèvies (art. 666).
Celebració de la vista oral.

 Oberta la sessió, el president pregunta a l'acusat si es confessa culpable.
 Dació de compte del LAJ dels fets i les qualificacions.
 Pràctica dels mitjans de prova.
 Conclusions definitives.
 Plantejament de la tesi de desvinculació.
 Informes finals.
 Dret a l'última paraula de l'acusat.
 Declaració del judici vist per a ST (tres dies seg.).



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT

REGULACIÓ: títol III, llibre IV, art. 757 a 794 de la LECrim.
LO 7/1988, de 28 de desembre.
ÀMBIT D'APLICACIÓ

Delictes castigats amb penes privatives de llibertat no
superiors a 9 anys o amb qualsevol altra de diferent naturalesa
independentment de la quantia o durada.

oOJ COMPETENT
o Per a la instrucció: el JI
o Per a l'enjudiciament:
 Jutjats penals (o JCP)

- Delictes (5 anys-multa-una altra de naturalesa no >10 anys)
 Audiència provincial (o AN)

- Delictes (presó de 5 a 9 anys)



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT. 
CARACTERÍSTIQUES

a) Procediment tipus

b) Celeritat, reducció i simplificació del procediment: 
1. No hi ha ordre de processament.
2. Tractament més àgil de les qüestions de competència.
3. L'acusació s'articula a través de dos documents: escrit d'acusació i 

qualificacions definitives.
4. Regulació de l'anomenada audiència sanejadora (art. 786.2).
5. Reforç de les possibilitats de consens o conformitat.

1. Reconeixement de fets en el procediment preliminar (art. 779.1).
2. La conformitat: amb l'escrit d'acusació (art. 781) o manifestada en el j. oral 

(art. 787).
6. Especialitats en el règim de suspensió de la vista.
7. Possible celebració de la vista en absència de l'acusat (la pena no ha de ser 

superior a dos anys).
8. S'afavoreix l'auxili judicial.
9. Eliminació de determinats tràmits o actuacions.

1. L'informe pericial pot prestar-lo un sol perit.
2. Els ofesos poden mostrar-se part en la causa sense necessitat de querella.
3. No s'exigeix títol oficial per als intèrprets, etc.

10. Formació de peces separades per a l'enjudiciament dels delictes connexos, 
quan hi ha elements per a fer-ho independentment.



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT. 
CARACTERÍSTIQUES

c) Potenciació de les garanties de les víctimes
Mesures per a l'assegurament de les responsabilitats pecuniàries

(requeriment a la companyia asseguradora, possibilitat de pensió
provisional, etc.).

 Dret d'informació de les víctimes.
 Del dret que tenen a ser part en la causa sense querella i a nomenar

advocat (o d'ofici).
 Informació –encara que no siga part en la causa: sol·licitud de 

sobreseïment del fiscal, data de celebració de la vista, sentència.

d) Garanties de l'encausat
 Si no designa voluntàriament advocat, li’n designen un d'ofici.
 Es reafirma el seu dret a ser informat pel LAJ dels seus drets, i pel JI dels

fets que li imputen.
 Dret a recórrer en anul·lació contra la sentència dictada en absència.
 Pot absentar-se d'Espanya en les causes per delictes derivats de l'ús i 

circulació de vehicles si presta fiança i caució.
 La sentència no pot imposar pena més greu que la sol·licitada per les 

acusacions ni condemnar per un delicte diferent.



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT. 
CARACTERÍSTIQUES

e) Protagonisme de l’MF (funcions amb caràcter general i
específiques)
Funcions amb caràcter general: es constitueix per a

l'exercici d'accions penals i civils; vetla pel respecte de
les garanties processals; instrueix la policia; sol·licita
conclusió, procediment preliminar, etc.
Funcions específiques: possibilitat d’iniciar d'ofici

diligències informatives; decretar l’arxivament de les
actuacions; citar les parts, etc.

f) Delimitació i fiançament de la funció de la PJ
Assistència de víctimes.
Adopció de mesures precautelars o preventives.
Donar a conèixer a l'encausat els fets i drets.



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT. FASES

DILIGÈNCIES PRÈVIES (art. 774 i seg.): 
 Pot iniciar-se bé perquè hi ha constància dels fets o bé per canvi de 

procediment.
 Comunicació al fiscal i als acusadors personats que poden sol·licitar: 

a) obertura de judici oral
b) sobreseïment
c) diligències complementàries

 Situacions
 L’obertura del judici oral s'acorda només a instància del fiscal o acusador 

popular.
 Tots els acusadors demanen el sobreseïment de la causa: jutge vinculat.
 Només el fiscal en demana el sobreseïment (i no hi ha acusador particular).
 El sobreseïment s'acorda d'ofici (els fets no són constitutius de delicte o no hi ha 

indicis racionals de criminalitat). Cap recurs de la víctima.
 Diligències complementàries sol·licitades per les parts.
 El JI efectua d'ofici la pràctica anticipada de la prova.



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT. 
FASES

JUDICI ORAL: La sol·licitud d'obertura del judici oral s'efectua en
l'escrit d'acusació.

És possible l'escrit de qualificació mixt acusació-defensa abans
de la vista.

1. ACTIVITATS PRÈVIES (PREPARACIÓ). El JI ha de pronunciar-se
per interlocutòria sobre:

a) Adopció, modificació, suspensió o revocació de MC.
b) Alçament de les mesures adoptades respecte a les quals no

hagen sigut acusats.
c) Tribunal competent per a l'enjudiciament.



III. EL PROCEDIMENT ABREUJAT. 
FASES

2. JUDICI ORAL PRÒPIAMENT DIT
 Citació de l’encausat (amb lliurament de còpia dels escrits d'acusació).
 Trasllat de les actuacions a l'encausat perquè formule un escrit de defensa.
 El LAJ remet les actuacions a l'òrgan sentenciador.
 Interlocutòria d’admissió/inadmissió de proves.
 El LAJ assenyala les sessions de vista oral.
 Celebració de la vista
 El LAJ llegeix els escrits d'acusació i defensa.
 Possible sol·licitud de les parts per a exposar qüestions prèvies o conformitat.
 Pràctica de prova.
 Conclusions definitives (possible període probatori complem.) i informes finals.
 Dret d’última paraula. Se n’estén acta i el judici queda vist per a ST.

3. RECURSOS: apel·lació, cassació, anul·lació. ST in voce, ST de conformitat. 
4. EXECUCIÓ: particularitats de l'incident liquidador.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT
RÀPID DE DETERMINATS DELICTES

a) REGULACIÓ

 Llei 38/2002, de 24 d'octubre, de reforma parcial de la LECrim.
 Art. 795 a 803 LECrim (aplicació supletòria de les normes en el judici

abreujat)

b) NATURALESA

 És qualificat en la mateixa exposició de motius com un procés especial, i
no una especialitat procedimental, la qual cosa, si tenim en compte
realment l’àmbit d'actuació i l'estreta vinculació amb l'abreujat, no
sembla tan clara.

 Es pot considerar una modalitat ordinària.
 Elements que el fan diferent:
 L’àmbit d'aplicació.
 L'abreujament en la tramitació.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT
RÀPID DE DETERMINATS DELICTES

ÀMBIT D'APLICACIÓ: Art. 795 LECrim
1. GRAVETAT DE LA PENA

No + 5 anys PRESÓ
No + 10 anys UNA ALTRA PENA

2. MODALITAT D'INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT
 Per atestat policial 
 La policia judicial: 

- Deté una persona i la posa a la disposició del JG. 
- O la cita a fi de comparèixer davant del JG.

3. QUAN HI HA ALGUNA DE LES CIRCUMSTÀNCIES SEGÜENTS
DELICTE FLAGRANT (art. 795.1.1a)

És el que es comet o s’acaba de cometre quan el delinqüent és
sorprès en l'acte. 

És el comès per persona sorpresa immediatament després de 
comès el delicte amb efectes, instruments o vestigis que permeten 
presumir que hi ha participat. 



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT
RÀPID DE DETERMINATS DELICTES

DELICTES DE L’ART. 795-1-2a 
a) Delictes de lesions, coaccions, amenaces o violència física o 

psíquica habitual, comesos contra les persones a què es refereix
l'article 173.2 CP.

b) Delictes de furt.
c) Delictes de robatori.
d) Delictes de furt i robatori d'ús de vehicles.
e) Delictes contra la seguretat del trànsit.
f) Delictes de danys referits en l'article 263 CP.
g) Delictes contra la salut pública previstos en l'art. 368.2 del CP.
h) Delictes flagrants relatius a la propietat intel·lectual i industrial 

previstos en els articles 270, 273, 274 i 275 del CP.

 FACILITAT INSTRUCTORA



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID
DE DETERMINATS DELICTES. 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT

a) Rapidesa de la tramitació i els terminis.
b) Enfortiment de les funcions de la policia judicial

 Veritable fase policial d’investigació. Diligències de l'art. 796.
 Agenda única d'assenyalaments.

c) Instrucció concentrada davant del jutjat de guàrdia.
d) Paper protagonista del ministeri fiscal.

 Especialment en la pràctica de diligències urgents en el JG i en la fase de
preparació del judici oral.

e) Mesures de protecció processal dels ofesos i perjudicats.
 Els han de notificar les resolucions que puguen afectar-los, tant la

interlocutòria de sobreseïment com la ST, encara que no s’hagen mostrat
part en la causa.

f) Augment de competències del LAJ
 Informen els detinguts dels seus drets.
 Informen l'acusat de les conseqüències de la conformitat.
 Acorden el trasllat de les actuacions.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. LA FASE 

D’INVESTIGACIÓ

FASE POLICIAL: la policia ha de practicar les diligències; art. 796 LECrim:

1. Requerir la presència de qualsevol facultatiu o personal sanitari a fi de prestar
els auxilis que corresponga a l'ofès.

2. Informar la persona a la qual s'atribueix la comissió del fet delictiu del dret que
té de ser assistida d'un advocat.

3. Citar davant del JG (JVSM) el denunciat en l'atestat policial, si no ha procedit a
detenir-lo, els testimonis i els asseguradors.

4. Remetre a l'Institut de Toxicologia, a l'Institut de Medicina Legal o laboratori
corresponent les substàncies confiscades que calga analitzar.

5. Quan es faça una anàlisi de sang o anàloga s’insta el personal sanitari perquè
remeta el resultat al JG de la forma més ràpida.

6. Quan siga impossible la remissió al JG d'algun objecte que haja de ser taxat, se
sol·licita la presència d'un perit o servei que emet l'informe policial, presentat
per escrit o oralment davant del jutjat.

7. En els delictes comesos contra les persones de l'art. 173.2 CP, ha de fer les
actuacions tendents a esbrinar la intensitat de la situació de risc perquè el jutge
puga decidir sobre l'abast de les OA i OP.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. PREPARACIÓ DEL JUDICI 

ORAL (ART. 800-801)

Davant del JG que va conèixer de la fase judicial investigadora:

a) ALTERNATIVA AL SOBRESEÏMENT- JUDICI ORAL (art. 798.1)
 Interlocutòria oral per la qual es mana l’obertura del judici o el

sobreseïment.
Amb unitat d'acte, es pronuncien les parts, ratificant o, si s’escau,

sol·licitant MC.
 Pot haver-hi les situacions següents:

1. Si el fiscal i l’acusador particular sol·liciten el sobreseïment de la causa:
el jutge l’acorda (excepte art. 20.1.2.3.5 i 6 CP).

2. Si el fiscal sol·licita el sobreseïment de la causa però no existeix
acusador particular: abans d'acordar-lo, ho posa en coneixement de
les víctimes no personades (15 dies per a defensar allò que creguen
oportú) o es remet al superior jeràrquic del fiscal perquè s’hi pronuncie.

3. Si el fiscal o l’acusador particular sol·liciten l’obertura del judici oral: el
JG l’acorda mitjançant interlocutòria oral motivada, excepte el
pressupòsit del sobreseïment.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. PREPARACIÓ DEL JUDICI 

ORAL (ART. 800-801)

b) OBERTURA DEL JUDICI ORAL (art. 800)

1. EXERCICI DE L'ACUSACIÓ PÚBLICA ÚNICA

a) Obertura de j. oral.
b) Immediata presentació de l'escrit d'acusació pel fiscal o

formulació oral de l’acusació.
c) Assenyalament per a la celebració del j. oral.
d) Citació de l'acusat i resp. civil perquè presenten els seus

escrits de defensa davant de l'òrgan competent per a
l'enjudiciament o la formulen oralment. Es procedeix a la
citació de les parts per a celebrar el j. oral. Conformitat.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. PREPARACIÓ DEL JUDICI 

ORAL (ART. 800-801)

2. EXERCICI DE L'ACUSACIÓ PARTICULAR
a) Obertura del judici oral;
b) Citació a l'acusador particular i al fiscal per a acusació, en el termini

màxim de 2 dies;
c) El JG cita les parts per a la celebració del judici i els qui hagen d'intervenir

en la prova.
d) Citació de l'acusat i resp. civil, si escau, per a la formulació dels seus

escrits de defensa

3. ESCRITS DE DEFENSA
 Amb caràcter immediat davant del JPe competent per a

l'enjudiciament.

4. POSSIBILITAT DE CONFORMITAT
 Una de les novetats introduïdes per la reforma és la regulació que es fa,

com a règim jurídic amb peculiaritats pròpies, de la conformitat en seu
del mateix jutjat de guàrdia.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. PREPARACIÓ DEL JUDICI 

ORAL (ART. 800-801)

CONFORMITAT: davant del JG
1. Hi ha dues possibilitats:

a) Que hi haja acusador particular i que la conformitat es regule en l'escrit de
defensa amb la més greu de les acusacions (art. 801.5 LECRIM).

b) Que només hi haja acusador públic (en aquest cas, s'aplica el règim següent).
2. Es desenvolupa davant del JG competent per a la instrucció i la
preparació del judici oral (polèmica).
3. Moment processal: després de l'atestat policial i les diligències urgents.
4. Requisits d'aquesta modalitat de conformitat són:

a) Que el fiscal, constituït en part única, haja sol·licitat obertura del j. oral, i,
acordada pel JG, haja presentat en l'acte l’escrit d'acusació.

b) Que els fets objecte d'acusació es qualifiquen com a delicte castigat amb
pena de fins a 3 anys de presó, amb pena de multa qualsevol que en siga la
quantia o amb una altra pena de diferent naturalesa la durada de la qual no
siga superior a 10 anys.

c) Que, tractant-se de pena privativa de llibertat, la pena sol·licitada o la suma de
les penes sol·licitades no supere, reduïda en un terç, 2 anys de presó.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. PREPARACIÓ DEL JUDICI 

ORAL (ART. 800-801)

5. Control del jutge: el JG dicta oralment una ST de conformitat
el contingut de la qual ha de ser:

a) Imposa la pena reduïda en un terç
b) Si la pena és una pena privativa de llibertat, acorda, si

escau, suspendre-la o substituir-la.
 L'incompliment dels compromisos establits dóna lloc a una

interlocutòria per la qual s'imposa a l'acusat la pena sense
reducció.

6. Dictada la ST, el JG acorda el que siga procedent sobre la
posada en llibertat o l'ingrés a la presó del condemnat. Tot
seguit, les actuacions i la sentència es remeten al jutjat penal
que corresponga, que n’ha de continuar l’execució (art. 801.4).



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. JUDICI ORAL, SENTÈNCIA I 
IMPUGNACIÓ (ART. 786-788, REFERITS A L'ABREUJAT)

a) Peculiaritats del judici oral

Es remet amb caràcter general a l'abreujat (art. 802.1). Les
peculiaritats són:

1. Si el judici oral no pot celebrar-se el dia assenyalat, s'assenyala el
dia més immediat possible i, en tot cas, dins dels 15 dies següents
(art. 802.2).

2. El termini per a dictar ST és de 3 dies des de la terminació de la
vista. Pot dictar-se in voce.



IV. EL PROCÉS PER A L'ENJUDICIAMENT RÀPID DE 
DETERMINATS DELICTES. JUDICI ORAL, SENTÈNCIA I 
IMPUGNACIÓ (ART. 786-788, REFERITS A L'ABREUJAT)

b) Impugnació de la sentència
1. Si es dicta de viva veu, el fiscal i les parts poden expressar la decisió de no
recórrer-hi, i la ST esdevé ferma.
2. Hi ha possibilitat d’apel·lació davant de l'AP (JP) o davant de la sala penal
de l'AN (JCP), i se substancia segons el que disposen els art. 790 a 792, amb les
matisacions següents:
a) El termini per a presentar l'escrit de formalització és de 5 dies (enfront dels 10 de

l'abreujat);
b) El termini de les altres parts per a presentar escrit d'al·legacions és de 5 dies

(enfront dels 10 dies de l'abreujat);
3. Contra la ST dictada en absència de l'acusat es pot recórrer en anul·lació
(art. 793).
4. Es pot recórrer contra la ST de conformitat quan “no hagen respectat els
requisits o els termes de la conformitat, sense que l’acusat puga impugnar per raons
de fons la seua conformitat lliurement prestada” (art. 787.7).

c) Execució de la sentència
• Segons el procediment abreujat.



V. DELICTES LLEUS

• REGULACIÓ: 962 a 977 LECRIM. La LO 1/2015 modifica el CP.
• Hereu del judici de faltes (però sense aplicació automàtica).
• ÀMBIT D'APLICACIÓ: enjudiciament de les conductes tipificades com a delictes lleus en

el CP, és a dir, els castigats amb penes no privatives de llibertat entre un dia i un any; i la
pena de multa fins a 3 mesos (art. 13.3 i 3, i 33.4 CP).

• NATURALESA: és un procediment de doble instància, senzill i molt abreujat.
• COMPETÈNCIA: JI (JG) i JVM.
• CLASSES:

a) Immediat (lesions, maltractament d'obra, de furt flagrant, amenaces, coaccions,
injúries).
• La policia fa l’atestat dels fets quan en té coneixement i n’identifica el

presumpte autor.
b) Comú (els altres delictes lleus)

• L’atestat policial o la denúncia es presenta davant del JG, amb el denunciat
identificat. Poden celebrar-se de forma immediata en el mateix jutjat o, si no,
davant del JI mateix (no en seu de guàrdia) o en el jutjat que corresponga.
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CARACTERÍSTIQUES
 Introducció del principi d'oportunitat reglada com a forma de conclusió

anticipada del procediment.
 No existeix pròpiament un procediment preliminar ni període intermedi.
 No s'exigeix una actuació judicial d'imputació perquè puga procedir-se a

l'obertura del j. oral. La mera notícia de fets presumptament constitutius
de delicte lleu és suficient per a la citació d'ofici sense audiència dels
acusadors

 Citació: peça essencial. Acte complex: comunicació + acte comminatori
 Se cita l’MF (excepte delicte privat), el querellant o denunciant, l’ofès i la

víctima, el denunciat, els testimonis i els perits.
 Contingut: informació del lloc, dia i hora; advertiment de les

conseqüències de la incompareixença; cal comparèixer amb els mitjans
de prova; poden ser assistits amb advocat i sol·licitud d'adreça.

 Pot celebrar-se en absència de l'acusat, sempre que conste la deguda
citació d’aquest i que la seua declaració no es considere necessària (art.
971).
 Causa justificada: residència fora de la demarcació del jutjat.
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Postulació: la intervenció de l'advocat no és necessària amb caràcter
general.
 Excepte delictes lleus amb pena de multa almenys de 6 mesos.

Potenciació de l'arxivament: potestat de l’MF per a acabar de forma 
anticipada el procediment per raons d'oportunitat.
 Ha d’haver-hi les circumstàncies següents:

 Que el delicte lleu denunciat siga de molt escassa gravetat en vista de la 
naturalesa del fet, les circumstàncies i les personals de l’autor.

 Que no hi haja un interès públic rellevant en la persecució del fet.
 Tràmits

1. Atestat policial.
2. Acord judicial d'incoació del procediment per delictes lleus.
3. Trasllat al fiscal perquè s’hi pronuncie:

1. No instar-ne la terminació anticipada (acorda immediatament la celebració del 
judici).

2. Instar-ne la terminació anticipada (condicionat al fet que la persecució del 
delicte exigisca denúncia o no).

4. Decisió de fer j. oral o sobreseïment (condicionada per l'informe de l’MF).



V. DELICTES LLEUS. PROCEDIMENT
IMMEDIAT

Citació per la PJ amb remissió de l'atestat al JG.
Recepció de l'atestat pel JG i decisió judicial sobre la seua pròpia

competència.
 Sobreseïment si ho sol·licita el fiscal.
 Immediata celebració del judici:

• L'assumpte correspon al JG.
• Compareixença de totes les parts citades (o no és necessària la seua

presència).
• Es valora si la immediatesa frustra la pràctica de la prova

transcendent.
Vista oral (art. 969).
Sentència: en finalitzar la vista (o 3 dies seg.) + notificació a les

parts i les víctimes.
Fermesa i executabilitat immediata (art. 975).



V. DELICTES LLEUS. PROCEDIMENT COMÚ

Atestat i remissió al JG: es recullen les diligències practicades i 
l'oferiment d'accions a l'ofès i al perjudicat.

Recepció de l'atestat pel JG i decisió judicial sobre la seua pròpia
competència.
 Sobreseïment si ho sol·licita el fiscal.
 Immediata celebració del judici:

• Si el denunciat està identificat.
• És possible citar totes les persones que han de ser convocades davant

del JG.
• Es valora si la immediatesa frustra la pràctica de la prova transcendent.

Vista oral (art. 969).
 Si no es pot celebrar el judici durant el servei de guàrdia (termini

no superior a 7 dies).
Sentència: en finalitzar la vista (o 3 dies seg.) + notificació.
Fermesa i executabilitat immediata.
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