
Característiques de les dades obertes: 69.769 registres 
 
1. Sexe: quan es tracta de persones jurídiques hi consten dos guionets: “--“. En la 

resta de casos hi consta home o dona 
2. Edat:  

a) quan es tracta de persones jurídiques hi consta “0” 
b) quan no es disposa de l’edat de la persona processada hi consta “9999”  

3. Municipi de naixement - Municipi de residència: quan no es disposa d’aquesta 
dada o no procedeix (en el cas de persones jurídiques) hi consten dos guionets: “--
“  

4. Pedanies/Agregats naixement - Pedanies/Agregats residència: només està 
consignat aquest camp en els casos que la persona processada hagués nascut o 
visqués en alguna entitat local menor. En la resta de casos aquest camp està en 
blanc  

5. Comarca naixement - Comarca residència:  
a) consta quan fa referència a comarques de Catalunya, Catalunya Nord, 

Comunitat Valenciana i franja d’Aragó 
b) a la resta de casos (lloc de naixement/residència de la persona processada a 

qualsevol altre municipi de la resta de l’estat espanyol, fora de l’estat espanyol o 
perquè es tracta d’una persona jurídica o no es disposa del lloc de 
naixement/residència de la persona processada) hi consten dos guionets: “--“  

6. Província naixement - Província residència:  
a) consta quan fa referència a províncies de l’estat espanyol. En el cas de 

municipis de les Illes Balears hi consta “Illes Balears” 
b) a la resta de casos (lloc de naixement/residència de la persona processada fora 

de l’estat espanyol o perquè es tracta d’una persona jurídica o no es disposa del 
lloc de naixement/residència de la persona processada) hi consten dos 
guionets: “--“  

7. Comunitat Autònoma naixement - Comunitat Autònoma residència:  
a) consta quan fa referència a comunitats autònomes de l’estat espanyol;  
b) a la resta de casos (lloc de naixement/residència de la persona processada fora 

de l’estat espanyol o perquè es tracta d’una persona jurídica o no es disposa del 
lloc de naixement/residència de la persona processada) hi consten dos 
guionets: “--“  

8. País naixement - País residència: quan no es disposa del lloc de 
naixement/residència de la persona processada o perquè es tracta d’una persona 
jurídica hi consten dos guionets: “--“  

9. Tipus procediment 1: quan no es pot precisar si es tracta de consells de guerra o 
diligències prèvies hi consten dos guionets “--“  

10. Tipus procediment 2: quan no es disposa d’aquesta dada hi consten dos guionets 
“--“  

11. Núm. causa: quan no es disposa d’aquesta dada hi consten dos guionets “--“  
12. Any inicial: quan no es disposa d’aquesta dada el camp està en blanc 
13. Any aprovació sentència o altra resolució: quan no es disposa d’aquesta dada 

el camp està en blanc 
14. Pena: quan no es disposa d’aquesta dada hi consten dos guionets “--“  
15. Commutació/indult (demanat): quan no es commuta la pena o no es disposa 

d’aquesta informació està en blanc 
16. Afusellades: només està consignat quan la persona processada fou condemnada 

a mort i executada 
17. Ref. núm. arxiu: quan no es va trobar el procediment a dipòsit aquest camp està 

en blanc. Només es dona en 6 casos (procediment seguit contra Joan Comorera i 
contra els membres de la companyia teatral els Joglars). 
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