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LA DILIGÈNCIA DE CONSTÀNCIA I LA DE COMUNICACIÓ 
 

La diligència és un document que subscriu el lletrat de l’Administració de justícia per donar 

compte d’un fet que hagi d’acreditar-se a les actuacions o de la pràctica d’un acte de 

comunicació.  

 

S’acostuma a iniciar amb alguna d’aquestes fórmules: 

 

Comunico a [...] que... 

Notifico a [...] que... 

Faig constar que [...] 

Dono compte que [...] 

 

Si s’estén en presència d’algú, cal indicar-ne el nom, que s’introdueix amb formes com: 

 

Davant de... 

En presència de... 

Tinc davant meu... 

 

En aquests casos, la persona afectada ha de manifestar la conformitat amb el contingut 

mitjançant la signatura, situada al costat de la del lletrat de l’Administració de justícia i 

precedida d’una frase que ho indica. 

 

Un cop assabentat, signa, juntament amb mi. 

Se’n dona per assabentat i signa, juntament amb mi. 

Signa aquesta diligència com a prova de conformitat.  

 

De vegades, però, les diligències són tan breus i van tan estretament lligades a una 

resolució que s’estenen en el mateix full. En aquests casos, no es tornen a consignar les 

informacions compartides amb la resolució: identificació de l’òrgan judicial, de l’assumpte, 

de les parts... Les més usuals són: 
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PUBLICACIÓ. Avui el jutge ha publicat aquesta Sentència en audiència pública. En dono fe. 

 

DILIGÈNCIA. Tot seguit es compleix el que ha ordenat el jutge. En dono fe.  

 

Finalment, en totes les diligències cal fer explícita la dació de fe del lletrat de 

l’Administració de justícia. 
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Estructura 
 

   

 Identificació de l’òrgan judicial  

   

 Adreça 

 

 

   

 Identificació de l’assumpte  

   

 Identificació de les parts (opcional)  

   

 DILIGÈNCIA  

   

 Cos 

 

 

 

 

   

 Datació  

   

 Càrrec  Compareixent (si n’hi ha)  

     

 Signatura del/de la 
lletrat/ada de l’Administració 
de justícia 

 Signatura del/de la 
compareixent  

 

   

     

 Nom i cognoms  Nom i cognoms (si escau)  

   

   

   

 



Curs de llenguatge jurídic unitat 4 
 pàgina  4 

 

 

 

 diligència  
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial documents  
 

Exemple 
 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 
de Gavà 
Plaça Batista i Roca, s/n 
08830 Gavà 

 
Procediment abreujat 78/2017 
 
 
 
DILIGÈNCIA 
 
Faig constar que, de conformitat amb la Instrucció 1/2008 de la 
Secretaria de Govern, trameto aquest procediment al Deganat a fi 
que l’assigni al jutjat penal que correspongui per torn de 
repartiment. 
 
El procediment, que consta de 45 folis, es tramita contra Felip 
Roig Martí, amb DNI 12 345 678 P i amb domicili al carrer del Sol, 
3, 1r, de Gavà. 
 
S’han intervingut les peces de convicció següents: unes claus 
(núm. 678), un cadenat (núm. 679) i una barra de ferro (núm. 
680). Aquestes peces són a l’arxiu d’aquest Jutjat, a disposició del 
jutjat penal que hagi de conèixer del procediment. 
 
D’altra banda, no consta que s’hagi intervingut o s’hagi consignat 
al compte de dipòsits i consignacions d’aquest Jutjat cap suma de 
diners en relació amb aquest procediment.  
 
Així mateix, faig constar que no s’ha imposat cap mesura cautelar 
al denunciat. 
 
En dono fe.  
 
Gavà, 22 d’abril de 2017 
 
La lletrada de l’Administració de justícia     
 
 
 
 
Dolors Roca Muñoz  
 

 
 
 
 
 
 
1 Arxiu /Arxivament 
 
Per referir-nos a l’acció o l’efecte 
d’arxivar hem d’usar el substantiu 
arxivament, i no pas arxiu. 
 
El substantiu arxiu fa referència al 
conjunt de documents acumulats per 
una persona o per una institució com 
a resultat de l’activitat pròpia o aliena, 
o també a l’edifici, local o moble on és 
dipositat un conjunt documental.  
 
✘  Una vegada complerta la mesura, 
l’entitat pública ha de trametre un 
informe final al jutge de menors, que 
ha de dictar una interlocutòria en què 
es pronunciï sobre l’arxiu de la causa. 
 
✔ Una vegada complerta la mesura, 
l’entitat pública ha de trametre un 
informe final al jutge de menors, que 
ha de dictar una interlocutòria en què 
es pronunciï sobre l’arxivament de la 
causa.  
 
 

 


