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 La normativa aplicable en matèria d'ordenació i arxivament 

d'expedients judicials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana està 

constituïda pel Reial decret 937/2003, de 18 de juliol, de modernització 

dels arxius judicials que, amb caràcter de norma bàsica, estableix les 
normes d'organització i funcionament d'aquests i el procediment per a dur 

a terme l'expurgue de la documentació, així com pel Decret 61/2006, de 12 

de maig, del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament de la 

Junta d’Expurgació de Documents Judicials i es crea el Fons Històric 

Judicial de la Comunitat Valenciana. 

 D'acord amb la citada normativa, correspon a la Junta d’Expurgació 

de Documents Judicials de la Comunitat Valenciana, adscrita a la 
conselleria competent en matèria de justícia i amb seu en el Tribunal 

Superior de Justícia, dur a terme el procés de valoració dels expedients 

processals per a la seua conservació o exclusió i eliminació. 

 En relació amb els fets pels quals s'interessa sa senyoria, l'informe 

que, d'acord amb la informació facilitada per la Direcció General de 

Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, la situació dels 

expedients processals corresponents als procediments derivats dels 
mateixos és la següent: 

 

- Els fets ocorreguts els dies 11 de setembre de 1981 i 15 d'octubre de 

1981 van donar lloc a l'obertura dels expedients de Diligències 

Prèvies números 802/1981 i 2917/1981 pels Jutjats de 1ª Instància i 

Instrucció núm. 1 de Sueca i pel Jutjat d'Instrucció número 3 de 

València, respectivament. 
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Els expedients corresponents a tots dos procediments van ser 

remesos pels referits òrgans judicials a l'Arxiu Judicial Provincial de 

València i els mateixos apareixen inclosos en l'Annex III de l'Anunci 

relatiu als acords de la Junta d’Expurgació pels quals es declaren 

acabats, prescrits o caducats diversos expedients judicials, publicat 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 5818, de 
31 de juliol de 2008. Al març de 2015 es va procedir a la destrucció 

d'aquests expedients. 

 

- Pels fets ocorreguts el 18 de novembre de 1978, el Jutjat de Primera 

Instància i Instrucció de Sueca va incoar les Diligències Prèvies 

1036/1978. D'acord amb la mateixa informació, no consta l'entrada 

d'aquest expedient en l'Arxiu Judicial Provincial de València, per la 
qual cosa es desconeix el seu destí. 

 

 Cosa que es comunica per al seu trasllat a la il·lustre diputada, de 

conformitat amb el que estableix l'article 12 del Reglament de Les Corts. 

 

 
La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública 
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