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CLASES DE REPARTO DE LOS JUZGADOS MERCANTILES.- 

  

CLASSE 1  

Procediments concursals necessaris amb passiu inferior a 100 milions d,euros. 

  

CLASSE 2 

Procediments concursals voluntaris abreujats de fins un milió de euros 

  

CLASSE 3 

Procediments concursals voluntaris abreujats amb passiu inferior a 10 milions d,euros no compresos en la classe anterior. 

  

CLASSE 4 

Procediments concursals voluntaris ordinaris amb passiu superior a 10 milions d,euros. 

  

CLASSE 5 

Procediments concursals voluntaris ordinaris i necessaris amb passiu superior a 100 milions d,euros. 

  

CLASSE 6  

Comunicacions segons l,article  5.3 L.C 

  

CLASSE 7 



Comunicacions administratives segons l,article 174.2 LC. 

  

CLASSE 8 

Demandes civils de transcendència patrimonial que es dirigeixen contra el patrimoni del concursat, amb excepció de les que

s,exerciten en els procediments sobre capacitat, filiació, matrimoni i menors. 

  

CLASSE 9 

Demandes en què s,exerciten accions relatives a la competència deslleial.

 Mesures cautelars prèvies d,aquests processos. 

  

CLASSE 10 

Demandes en què s,exerciten accions relatives a la propietat industrial.

 Mesures cautelars prèvies d,aquests processos. 

  

CLASSE 11 

Demandes en què s,exerciten accions relatives a la propietat intel·lectual.

 Mesures cautelars prèvies d,aquests processos. 

  

CLASSE 12 

Demandes en què s,exerciten accions relatives a la publicitat.

 Mesures cautelars prèvies d,aquests processos. 

  

CLASSE 13 

Demandes relatives a les societats mercantils i cooperatives i, en particular, d,impugnació d,acords socials.  

Mesures cautelars prèvies a aquests processos. 

  

CLASSE 14 

Demandes en què s,exerciten accions de responsabilitat dels administradors, membres de consell d,administració i liquidadors de

societats mercantils.

 Mesures cautelars prèvies a aquests processos.  



Demandes de responsabilitat civil contra els administradors socials i concursals, auditors o liquidadors pels perjudicis causats al

concursat durant el procediment concursal. 

  

CLASSE 15 

Demandes en què s,exerciten accions relatives al transport nacional i internacional.  

Mesures cautelars prèvies a aquests processos. 

  

CLASSE 16 

Demandes en què s,exerciten accions regulades en la normativa de dret marítim. 

Mesures cautelars prèvies a aquests processos. 

  

CLASSE 17 

Demandes d,impugnació de condicions generals de la contractació. 

Mesures cautelars prèvies a aquests processos. 

  

CLASSE 18 

Recursos contra resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat sobre qualificació del registrador mercantil. 

  

CLASSE 19 

Procediments per aplicar els articles 81 i 82 del Tractat de la Unió Europea i el dret que en deriva. 

Mesures cautelars prèvies a aquests processos. 

  

CLASSE 20 

Demandes relatives a l,arbitratge en les matèries a què fan referència les classes anteriors (matèries que són competència dels jutjats

mercantils): formalització, mesures cautelars, diligències de prova. 

  

CLASSE 21 

Demandes d,execució de títols nacionals i estrangers en les matèries a què fan referència les classes anteriors (matèries que són



competència dels jutjats mercantils).  

Demandes d,execució d,hipoteca naval. 

  

CLASSE 22 

Demandes de procediment monitori. 

  

CLASSE 23 

Diligències preliminars i d,anticipació o assegurament de prova prèvia en els procediments a què fan referència les classes anteriors. 

Mesures cautelars prèvies a la interposició de procediments que són competència dels jutjats mercantils, no compreses en les classes

anteriors. 

  

CLASSE 24 

- Jurisdicció voluntària en matèria pròpia dels jutjats mercantils (part 2a del llibre III de la Llei d,enjudiciament civil de 1881 i

legislació societària) 

- Dipòsit i reconeixement d,efectes mercantils.  

-  Informació judicial a què fa referència la regla 10a de l,article 2161 de la Llei d,enjudiciament civil.  

- Descàrregues de mercaderies i abandonament per al pagament de nolis. Expedients sobre consolidació de carregament. Llicència

judicial per obrir escotilles. 

- Nomenament del tercer perit en tot expedient governatiu d,aquesta mateixa classe que s,instrueixi en interès de particulars, relatiu a

assegurança de transport o marítim. 

- Expedients sobre nomenament d,àrbitres, de perits, de co-administradors o exhibició de llibres de comerç i en els casos de queixes

a què fa referència l,article 2168 de la Llei d,enjudiciament civil.  

- Expedients sobre informació per avaries, arribada forçosa, naufragi o qualsevol altre fet.  

- Expedient de ratificació d,avaries o de simple manifestació d,avaries, als efectes de l,article 624, paràgraf 1r, del Codi de comerç. 

- De qualificació d,avaries i liquidació de la grossa i contribució de la mateixa. 

- Alienació i apoderament d,efectes mercantils que detallen les cinc primeres regles de l,article 2161 de la Llei d,enjudiciament civil.

Venda de naus (article 269 del Codi de comerç). 

- Reparació de naus (articles 578 i 579 del Codi de comerç). Préstec a la ventura (article 611 del Codi de comerç). 

- Requeriment al consignatari per al pagament de nolis (articles 667-728 del Codi de comerç) o per fer constar el sinistre, la seva

quantia i la venda d,efectes avariats (articles 824, 842 i 845 del Codi de comerç).  



- Procediments per a la convocatòria de junta d,accionistes o partícips de 

 societats. 

  

CLASSE 25 

Exhorts, comissions rogatòries i, en general, totes les diligències de cooperació judicial en procediments que són competència dels

jutjats mercantils, llevat que s,hi demani que es practiquin diligències que no exigeixen cap intervenció judicial específica. 

  

CLASSE  26- 

- Execució de títols judicials. 

- Execucions provisionals 

  

CLASSE  27.- 

Execució d,altres títols no judicials (com els previstos en els núm. 4 a 9 del art. 517.2 de la LEC en matèria competència dels Jutjats

Mercantils. 

  

CLASSE  28.-  

Execucions de béns hipotecaris o pignoratius en matèria competència de los Jutjats Mercantils. 

  

CLASSE  29.- 

Otros procediments de apremio no classificats expressament en estas normes de reparto que tengan substantivitat pròpia y no

provenen de otro pleito. 

  

CLASSE  30- 

  

Medidas cautelars coetànies o posteriors. (comunicació de su apertura a Decanato a efectos estadístics y de cobrir turno de reparto). 

  

CLASSE  31- 

Impugnacions en matèria de justícia gratuïta, en matèria competència de los Jutjats Mercantils. (Comunicació de su apertura a

Decanato a efectes estadístics y de cobrir turno de reparto, en aquells casos que dimanen de procediments que ya se encuentren en

trámite). 



  

CLASSE  32.- 

Procediments en que se exerciten acciones col·lectives (arts. 11 y 15 de la LEC), en matèria competència de los Jutjats Mercantils. 

  

CLASSE  33.- 

Otras mataries no incluidas en las classe anteriors en matèria competència de los Jutjats Mercantils. 

 


