
AUDIÈNCIA TERRITORIAL DE LES BALEARS

Els principis polítics que van inspirar la Constitució de Cadis de 1812 i la
seva implantació definitiva després de la mort de Ferran VII el 1833 van
implicar importants canvis en l'organització judicial de l'Estat.
Consegüentment, l'antiga Reial Audiència de Mallorca va ser substituïda
per l'Audiència Territorial, institució presidida per un regent i constituïda
per nou magistrats i dos fiscals.1 El nou òrgan va constar de dues sales,
una de civil i una altra de criminal. Quedava fora de l'Audiència, l'autoritat
governativa i militar, amb la qual cosa es consagrava el principi de
separació de poders previst en la Constitució, ja que l'Audiència
Territorial només tindria competències judicials. Igual com la seva
antecessora, la nova Audiència es constituïa en Tribunal Superior a les
Illes Balears, en un sistema en el qual actuaven com a cúries ordinàries
els jutjats de Primera Instància, després de la supressió dels tribunals
senyorials i especials que havien funcionat fins a 1812.

La documentació de l'Audiència Territorial va ingressar a l'Arxiu del
Regne de Mallorca en diversos moments. Una part important dels
expedients judicials es va incorporar al costat dels de la Reial Audiència,
ja que entre 1812 i 1833 ambdues institucions van alternar la seva
vigència a causa dels successius canvis polítics. El 1982 van ingressar 18
grans lligalls de l'Audiència Territorial amb documents dels jutjats de
Primera Instància de la Llotja (1907-1943), de la Catedral (1909-1937) i de
l'Especial de Palma de Mallorca (1936-1943).

El fons de l'Audiència Territorial està constituït per expedients civils i alguns
de criminals que es van salvar de l'expurgació, però és encara en fase
d'organització i no es pot donar en data d'avui informació sobre
classificació, sèries o nombre d'unitats.

***

� Dates extremes: segles XIX-XX.

� Unitats d'instal·lació: sense determinar.

� Instruments de descripció: Catàleg provisional de plets civils II, part
en fitxes i part mecanitzat.
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