
Expedient Governatiu  133/2022 

 

ACORD 702/2022-S 

SOBRE LES DEMANDES CIVILS I MERCANTILS QUE ES PODRAN PRESENTAR 

I REPARTIR DURANT  

EL MES  D’AGOST DE  2022 EN EL DEGANAT DE BARCELONA 

 

A fi de donar compliment als requisits d’inhabilitat del mes d’agost proclamats a 

l’article 130.2 de la LEC, si bé posant-los en relació amb les actuacions urgents que 

no necessiten expressa habilitació de l’article 131.3 de la mateixa llei, per facilitar 

la tasca als operadors jurídics, s’acorda que hauran de registrar-se i repartir-se 

durant el mes d’agost de 2022 en el Jutjat Degà de Barcelona totes les demandes 

telemàtiques urgents en les quals el procurador i/o lletrat, sota la seva 

responsabilitat, hagi indicat aquesta preferència, i que es podran presentar pels 

ciutadans i institucions sense procurador i/o lletrat les següents demandes en 

paper, que es registraran i repartiran:  

 

1. AMB CARÀCTER GENERAL 

 

Qualsevol demanda en paper en què s’expressi per altressí la urgència de la 

seva presentació, sigui perquè caduca l’acció o el dret  o per qualsevol altre 

motiu que pugui generar un perjudici als interessats (p.ex. mesures cautelars, 

etc.). 

  

2. AMB CARÀCTER ESPECÍFIC, sense necessitat d’al·legar urgència: 

 

2.1  JUTJATS DE CAPACITATS  

- Petició d’internaments (PETIN) 

- Comunicació d’internaments (COMIU) 

- Mesures Cautelars  

- Guardes de fet 

 

2.2 FAMÍLIA 

- Mesures prèvies art. 771 LEC (ISIMAS) 

- Mesures urgents en protecció d’un menor (art 236-3 C. Civil Catalunya o art 

158 C. Civil), que engloben aquests supòsits:  

o Supòsits de sostracció internacional de l’art. 778 quàter i següents de la 

LEC. 



o Oposició a les resolucions administratives sobre menors de l’article 778 

ter i següents de la LEC. (a repartiment ordinari, no hi ha retens en el 

mes d’agost) 

o Acompanya’m, sol·licituds d’ingrés de menors en unitat terapèutica que 

tinguin entrada pel Deganat (a repartiment ordinari aleatori, no hi ha 

retens en el mes d’agost; els que tinguin entrada per IG perquè es 

tracta d’internaments psiquiàtrics tenen el tractament dels Internaments 

psiquiàtrics –Comius- que es reparteixen als jutjats de Capacitats). 

- Mesures Cautelars  

 

2.3 MERCANTIL 

- Embargament de Buc  

- Mesures cautelars 

 

2.4 SOL·LICITUDS DE TRANSPLANTAMENT D’ÒRGANS ENTRE VIUS 

 

2.5 RESTA DE SUPÒSITS que determini, si escau, la Lletrada de l’A.J. del 

Jutjat Degà (o el seu substitut), amb el vistiplau de la Magistrada Degana (o 

del seu substitut). 

 

Aquests supòsits també afectaran les demandes que es rebin per correu i 

s’incloguin en alguna de les descripcions anteriors, que seran repartides al jutjat 

corresponent. 

 

Es mantindrà un torn entre els funcionaris del repartiment civil fins les 15.00 

hores,  per atendre la presentació de demandes amb termini preclusiu. 

 

Es podran presentar en el Jutjat Degà pels professionals escrits civils i 

mercantils urgents amb caràtula en format paper quan els documents per la 

seva naturalesa no siguin susceptibles de conversió en format electrònic (article 

38.2.d i e de la Llei 18/2011 de 5 de juliol i article 135.4 LEC).  

 

Quant als apoderaments apud-acta, només es realitzaran a través de la pàgina 

web del Ministeri de Justícia (REAJ) amb cita prèvia a través del correu 

electrònic deganat.apoderaments.barcelona@xij.gencat.cat les que acompleixin 

els requisits i es refereixin a procediments en els quals s’hagi de celebrar algun 

assenyalament durant el mes d’agost (més les que determini per raons 
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d’urgència, si escau, el Lletrat de l’Administració de justícia del Deganat o el seu 

substitut). 

 

El present acord compta amb el vistiplau de la Il·lma. Magistrada Degana dels 

Jutjats de Barcelona.  

 

Posi’s en coneixement dels Il·ltres. Col·legis de Procuradors i de l’Advocacia de 

Barcelona, així com de les Secretaries de Govern del TSJC i de Coordinació de 

Barcelona, i dels Magistrats i Lletrats de l’Administració de Justícia que 

substituiran en el Jutjat Degà durant el mes d’agost, de la Gerent de la Ciutat 

de la Justícia i dels funcionaris del Deganat, als efectes procedents. 

 

Barcelona, 11 de juliol de 2022. 

 

La Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat Degà de Barcelona 

 

 

 

 

Concepción Fernández Soto 
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