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NORMES REPARTIMENT CIVIL BASES DE REPARTIMENT 

  

BASE 1a 

  

Tots els assumptes que se sotmeten a repartiment s&rsquo;han de dividir en 4 grups: 

- primera instància 

- família 

- estat civil i capacitat de les persones 

I cada grup a dues classes: 

-assumptes pròpiament dits 

-exhorts, despatxos de cooperació jurisdiccional i comissions rogatòries, llevat dels exhorts entre jutjats de la ciutat, que

s&rsquo;han de cursar directament sense repartir-los 

Quan en una demanda s&rsquo;exercitin accions que corresponen a més d&rsquo;un grup o classe, 

segons aquestes normes de repartiment, el Deganat l&rsquo;ha de repartir qualificant-la en el grup i en la classe que consideri més

significatius, tenint en compte el principi d&rsquo;especialitat. 

Amb el repartiment informàtic de cada dia s&rsquo;ha de formar un llibre d&rsquo;actes general per als assumptes i un altre per als

exhorts. 

En els llibres d&rsquo;actes s&rsquo;ha de fer constar el número d&rsquo;assumpte, la data de presentació, la data de registre, els

intervinents, el procediment, la quantia, la classe de repartiment, el torn i el número de jutjat. 

A cada assumpte se li assigna un torn de manera que tots els jutjats de cada grup de 

primera instància, de família i d&rsquo;estat civil i capacitat han de tenir el mateix numero de torns, dins de cadascuna de les

diferents classes. 

Els assumptes dels Jutjats d&rsquo;estat civil i capacitat de les persones es deuen repartir, per meitat entre ells, a excepció feta de la

classe 4ª, en que les comunicacions fetes dels centres: Institut Nacional de Psiquiatria d&rsquo;Urgències, Hospital del Mar, Centre



IDN i Centre 

CTA correspondran al Jutjat nº 40; i les dels centres Hospital Clínic d&rsquo;Adults, Hospital Clínic Infantil, Hospital de Sant Pau,

Psicoclínica de la Mercè, Hospital de Sant Rafel, Unitat Polivalent Barcelona Nord, Hospital de la Vall d&rsquo;Hebron, Hospital

Quirón i Clínica Lluria correspondran al Jutjat 58. La creació de nous centres i la comunicació primera d&rsquo;un ingrés

psiquiàtric involuntari per l&rsquo; esmentat nou centre o per un ja existent que no estigui comprés entre els relacionats abans,

donarà lloc a l&rsquo;adscripció d&rsquo;aquest centre alternativament als Jutjats 40 i 58, per aquest ordre. Els desequilibris que es

generin en el nombre d&rsquo;expedients que resultin atribuïts a un i altre jutjat per creació de centres, increment de volum

d&rsquo;ingressos en els ja existents o per qualsevol altra causa, es corregirà en Junta Sectorial dels Jutjats afectats per acord dels

Magistrats titulars i amb intervenció del Jutge Degà, atenint-se a criteris d&rsquo;igualtat de nombre i onerositat generada per la

dispersió de centres psiquiàtrics. 

 BASE 2a 

 Tots els assumptes, amb els documents que s&rsquo;hi adjunten, s&rsquo;han de presentar a la Secretaria del Deganat i

immediatament se&rsquo;ls ha de donar la numeració correlativa que els correspon per ordre d&rsquo;entrada. En

l&rsquo;assumpte s&rsquo;ha d&rsquo;estampar un segell amb la data i el número de registre que li correspon. Així mateix, en la

còpia de la persona que el presenti s&rsquo;ha de deixar constància, per mitjà d&rsquo;un segell, de la data de presentació. 

La presentació d&rsquo;assumptes en el Deganat s&rsquo;ha de fer des de les 9.00 fins a les 14.00 h de tots els dies hàbils.

Diàriament s&rsquo;han de repartir els assumptes presentats de 12 a 14 h del dia anterior i els presentats el mateix dia fins a les 12 h.

Els assumptes urgents que es presenten després de les 12 h s&rsquo;han de repartir per insaculació entre els diferents jutjats, prèvia

comprovació de l&rsquo;existència d&rsquo;antecedents en un jutjat determinat al que haurà de repartir-se en aquest cas, i ha de

quedar reflectit en les actes corresponents. 

S&rsquo;ha de fer el mateix amb els assumptes urgents que es presenten en dissabte. 

 BASE 3a: CLASSIFICACIÓ D,ASSUMPTES 

 L,ha de fer el secretari del Deganat, d,acord amb les classes establertes. El secretari pot delegar una persona d, entre el personal

destinat al servei de repartiment civil per dur a terme aquesta tasca. 

Si el secretari del Deganat és absent, està malalt o té una ocupació peremptòria, l,ha de substituir un secretari de l,Administració de

justícia. Si en efectuar-se la classificació s,adverteix la falta d,algun document que es diu que s,adjunta a la demanda, s,ha de fer

constar per diligència en la mateixa demanda. 

En els procediments que per llei la seva admissió depengui de la consignació d,una quantitat, la persona que presenti la demanda l,ha

d,ingressar en el compte de BANESTO del Deganat, i ha d,adjuntar a la demanda el resguard de l, ingrés. 

  

BASE 4. FORMA D,EFECTUAR EL REPARTIMENT 

  

El repartiment d,assumptes s,ha de fer tots els dies hàbils, de dilluns a divendres, a les 

12.00h. 

Els assumptes han de ser introduïts de repartiment, data de presentació i classe diàriament a l,ordinador amb el núm. d,assumpte, la

quantia, l,actor, el demandant, el procurador, l,advocat. L,ordre informàtica de repartiment l,ha d,efectuar el secretari judicial del



Deganat o bé la persona que ell designi, d, entre el personal de repartiment civil. 

El repartiment pot ser manual i informàtic: 

Informàtic: el repartiment s,efectua per classes i s,assignen assumptes als diferents jutjats de primera instància, de família,

d,incapacitats i mercantils. A partir d,un jutjat que l,ordinador assigna aleatòriament, va repartint a la resta dels jutjats. També és

aleatori el número de registre que la màquina assigna a aquest jutjat, no ho fa de manera correlativa, de forma que la introducció

d,assumptes no es pot fer coincidir amb un jutjat determinat. 

El primer dia de gener de cada any es computen els assumptes repartits als jutjats el número de torn dels quals és superior al de la

mitjana. L,endemà l,ordinador, de manera aleatòria, assigna assumptes a aquells jutjats que tenen un número de torn inferior fins que

s,equiparen al numero de torn més alt. 

Manual: té lloc quan el repartiment s,efectua per insaculació, en assumptes urgents, i també quan s,ha d,assignar directament a un

jutjat perquè té antecedents. En els dos casos s,introdueix a l,ordinador perquè sigui computat. 

  

BASE 5. REMISSIÓ AL JUTJAT DE DESTINACIÓ 

  

Un cop fet el repartiment, els assumptes s,han de passar al jutjat al qual han correspost el dia hàbil següent al del repartiment, amb

una llista informàtica dels assumptes que li han correspost, signada pel secretari del Deganat. Quan ho rep, l,agent judicial del jutjat

ha de signar al marge de cada assumpte a la llista corresponent. 

  

BASE 6a. ERROR EN LA CLASSIFICACIÓ O EN EL REPARTIMENT: COMPENSACIÓ 

  

En cas d,error en la classificació, qualsevol jutge o secretari ho pot reclamar dins dels deu dies següents al dia en què es va repartir.

Un cop comprovat, s,ha d,anul·lar el repartiment per decisió del jutge degà i l,assumpte s,ha de tornar a repartir al jutjat que

correspongui per torn. 

Si informàticament es produeix un error en el repartiment, que l,alteri substancialment, s,ha d,anul·lar per mitjà d,una decisió del

jutge degà, i un cop resolt el problema informàtic, s,ha de fer un repartiment nou. 

D,acord amb l,article 68.3 de la Llei d,enjudiciament civil, els qui subscriuen els assumptes presentats a repartiment poden

reclamar-hi en contra mitjançant un escrit dirigit al Jutjat Degà dins dels tres dies hàbils següents al del repartiment, i s,ha resoldre

per mitjà d,un acord governatiu contra el qual es pot presentar un recurs davant el Ple del Consell General del Poder Judicial, d,acord

amb l,article 88 del Reglament 1/2000, de 26 de juliol, dels òrgans de govern de tribunals. Es pot decidir anul·lar el repartiment i

reclamar l,assumpte al jutjat en poder del qual es trobi per tornar-lo a repartir; en aquest cas, l,acord s,ha d,anotar a l,acta del dia que

es torni a repartir, i s,ha d,anul·lar la primera inscripció en l,acta del dia de la forma esmentada. 

  

BASE 7a. QÜESTIONS DE COMPETÈNCIA RELATIVA 

  

El jutjat que consideri que un assumpte que li ha estat repartit correspon, per antecedents, a un altre, en el termini de deu dies hàbils,



l,ha de remetre al Jutjat Degà amb un escrit motivat en què plantegi la qüestió de competència relativa. 

Si la pretensió és que l,assumpte va haver de ser repartit per antecedents a un altre jutjat, el Deganat li ha de remetre per tal que dins

el termini de deu dies es pronunciï sobre la qüestió i assumeixi o torni l,assumpte al Deganat. Si l,assumeix, ho ha comunicar perquè

sigui repartit i computat i s,anul·li el repartiment anterior. 

Les qüestions de competència relativa, a les quals fa referència l,article 86 d) del Reglament 1/2000, de 26 de juliol, dels òrgans de

govern de tribunals, les ha de resoldre el jutge degà mitjançant un acord governatiu, contra el qual es pot presentar un recurs davant

el Ple del Consell General del Poder Judicial, segons l,article 88 del Reglament esmentat. 

El transcurs dels deu dies a què fa referència el primer paràgraf implica l,assumpció de la competència relativa. El termini es

computa des del dia següent al que el jutjat rep 

l,assumpte o des que li consten les dades que constitueixen la base d,antecedents. 

En qualsevol cas, no afectarà el que estableix l,article 68.4 de la Llei d,enjudiciament civil. 

  

BASE 8 QÜESTIONS DE COMPETÈNCIA OBJECTIVA ENTRE JUTJATS CIVILS 

GENERALS I ESPECIALITZATS 

  

De conformitat amb l,article 46 de la Llei d,enjudiciament civil, els jutjats de família I d,estat civil i capacitat, han d,estendre la seva

competència exclusivament als processos en què es ventilin conflictes relatius a matèries que els són atribuïdes específicament, i

s,han d,inhibir a favor dels altres tribunals competents quan el procés versi sobre matèries diferents. 

  

BASE 8BIS CONCILIACIONS REFERENTS A MATÈRIES PRÒPIES DELS JUTJATS 

MERCANTILS 

  

En tant en quan no es desenvolupi la competència exclusiva dels Secretaris Judicials per a conèixer dels actes de conciliació, tots els

actes de conciliació, sigui quin sigui el seu contingut, es repartiran als Jutjats de Primera Instància. 

   

BASE 9a. INSPECCIÓ DELS LLIBRES DE REPARTIMENT I TORNS. PRESÈNCIA EN LES OPERACIONS DE

REPARTIMENT 

  

Tots els jutges i secretaris de l,Administració de justícia adscrits als jutjats d,aquesta capital poden inspeccionar els llibres d,actes de

repartiment i de torns i presenciar-ne les operacions. 

  

BASE 10a. ASSUMPTES QUE NO S,HAN DE REPARTIR 



  

No s,ha de repartir cap demanda en què no s,expressin clarament i terminantment els 

requisits necessaris per poder-la classificar. L,assumpte ha de quedar a la secretaria del Deganat a disposició de la persona que l,ha

presentat perquè completi les dades 

necessàries. 

  

BASE 11a. CASOS URGENTS 

  

Els assumptes urgents que es presenten a l,Oficina de Repartiment Civil entre les 12.00 i les 14.00 h s,han de repartir manualment i

lliurar immediatament al jutjat al qual hagin correspost, prèvia comprovació de l,existència d,antecedents en un jutjat determinat al

que haurà de repartir-se en aquest cas. 

D,acord amb l,article 70 de la Llei d,enjudiciament civil, els assumptes urgents que es 

presenten després de les 14.00 h dels dies hàbils i durant els dies festius al Servei Informàtic de la Guàrdia han de ser atesos segons

el punt 4 de les competències del Deganat. 

  

BASE 12. ANTECEDENTS 

  

Punt 1. Sempre que s,observi que un assumpte ja va ser repartit i que torna a ser presentat, ja sigui perquè van desistir, perquè no va

ser admès o per qualsevol altra causa, un cop feta la comprovació en el jutjat corresponent, se li ha de remetre, sense cobrir torn. 

Punt 2. Els assumptes només han de tenir un repartiment, encara que durant la seva 

tramitació variï la classe en què van ser repartits o sorgeixin incidents o demandes de 

qualsevol classe, mentre l,assumpte principal no estigui acabat, llevat del que disposen els altres punts d,aquesta base. Aquest punt

no s,ha d,aplicar a la rectificació del repartiment segons la base 6. 

Punt 3. Si al secretari que efectua el repartiment té algun dubte per a la classificació 

d,antecedents, pot fer la comprovació oportuna a la Secretaria que correspongui i, si cal, pot demorar el repartiment de l,assumpte

fins al següent dia hàbil. 

Punt 4. Si se sotmet a repartiment un assumpte la classificació d,antecedents del qual és dubtosa, es pot decidir remetre l,assumpte al

jutjat en què hi hagi els antecedents, però cobrint torn en la classe corresponent. 

Punt 5. Les diligències preliminars, les preparatòries o la prova anticipada i les mesures cautelars constitueixen antecedents dels

processos que posteriorment s,iniciïn, que s,han de remetre, cobrint el torn corresponent, al mateix jutjat. 

Quan aquests assumptes siguin presentats directament al jutjat, aquest ha de remetre al Deganat un testimoniatge del que sigui

necessari per al seu còmput com a assumpte nou. 



Aquesta norma també s,ha d,aplicar si les mesures cautelars prèvies estan incloses en la mateixa classe que el procés principal. 

No obstant això, les diligències preliminars, preparatòries o de prova anticipada, així com les mesures cautelars prèvies respecte de

les demandes que es presentin després d,entrar en funcionament els jutjats mercantils no es consideren antecedents a efectes de

repartiment, per la qual cosa aquestes s,hauran de repartir al jutjat mercantil corresponent i no al de primera instància que n,hagués.

A aquest efecte el jutjat mercantil ha de comunicar al jutjat de primera instància el seu coneixement de l,assumpte a fi que deixi de

conèixer-ne.  

Punt 6. Les nul·litats d,actuacions s,han de repartir al jutjat que hagués conegut el plet previ. 

Punt 7. Les demandes d,impugnació d,acords de junta de propietaris (classe 3a jutjats de 1a instància) que es presentin amb

posterioritat a una altra, s,han de repartir al jutge que hagués conegut de la primera, sempre que facin referència a acords de la

mateixa sessió de la junta. 

Punt 8. Els judicis declaratius la causa dels quals sigui un acte de jurisdicció voluntària, s,han de repartir per antecedents al jutjat que

conegui o hagi conegut d,aquest expedient. 

Quan aquests assumptes siguin presentats directament al jutjat, aquest ha de remetre al Deganat un testimoniatge del que sigui

necessari per comptar-lo com a assumpte nou. 

Aquesta norma és aplicable als processos declaratius la causa dels quals sigui la divisió d,herència. 

Punt 9. Les demandes de modificació o extinció d,aliments s,han de repartir per antecedents al jutjat que va conèixer anteriorment de

la mateixa obligació alimentària entre les mateixes persones. 

Punt 10. Els expedients de consignació de quantitat, llevat dels que siguin competència del Deganat, una vegada declarats

contenciosos, atrauen el procediment que s,iniciï amb posterioritat per decidir sobre la destinació de la suma consignada. Si es

presenten nous expedients de consignacions de quantitat amb referència a una mateixa obligació o causa, per venciment de nous

terminis, o són complementàries de les primeres consignacions, s,han de repartir per antecedents al jutjat que va conèixer del primer

expedient. 

Punt 11. Les terceries s,han de presentar a repartiment. Les que constitueixin incidents d,un procediment de primera instància s,han

de repartir per antecedents al jutjat corresponent. Si es presenta directament al jutjat en què es tramita el procediment, el secretari

judicial ha de fer una diligència d,ordenació, adjuntar-hi un testimoniatge fefaent de la demanda de terceria i ho ha de remetre al

Deganat perquè cobreixi torn. 

Punt 12 . Les demandes instades per l,administrador del cabal hereditari en representació de l,herència s,han de repartir al mateix

jutjat que està coneixent de la divisió de l,herència. 

Punt 13. Els recursos contra el cens electoral, quan es tracta de membres de la mateixa família, s,han de repartir al mateix jutjat, i

han de cobrir torn. 

Punt 14. Les impugnacions de resolucions administratives sobre justícia gratuïta s,han de repartir per antecedents al jutjat que

conegui, si s,escau, del plet per al qual es demana la justícia gratuïta. 

Punt 15. Els processos a què fan referència els articles 748, punts 3, 4 i 5, i 771 de la Llei d,enjudiciament civil i els de les matèries

de les classes 14a a 20a d,aquestes normes, relatius a la mateixa parella o relatius als seus fills comuns, constitueixen mútuament

antecedents a l,efecte de ser repartits al jutjat que coneix o va conèixer de l,assumpte anterior. 

Punt 16. La reclamació d,aliments entre els membres de les parelles a què fa referència el punt anterior s,ha de repartir al jutjat que

coneix o ha conegut dels processos a què es fa referència en aquest punt. 

Punt 17. Els processos a què fa referència el punt 6 de l,article 748 de la Llei d,enjudiciament civil s,han de repartir, per antecedents,



al jutjat que coneix o ha conegut de l,assumpte anterior de la mateixa naturalesa relatiu al mateix menor o als seus germans de doble

vincle o vincle senzill.11 

Punt 18. La reclamació independent de litis expenses s,ha de repartir al jutjat que va conèixer del procés matrimonial. 

Punt 19. .Els internaments i reingressos, encara que hi hagi antecedents en qualsevol jutjat, s,han de repartir als jutjats d,estat civil i

capacitat de les persones, i entre aquests,segons les normes de repartiment establertes entre ells. 

  

Punt 20. Les peticions en una tutela de la qual hi ha antecedents als jutjats d,estat civil i capacitat de les persones s,han de repartir al

jutjat en què es tramiten 

Punt 21. Quan es produeix qualsevol petició en una tutela constituïda per un jutjat no especialitzat, aquest ha de remetre la tutela

perquè es reparteixi entre els jutjats d,estat civil i capacitat de les persones, que ha de resoldre la petició i les successives 

Punt 22. No obstant això, el que disposa el punt 2, en el cas d,acumulació de les actuacions en fase declarativa, el jutjat que rep les

actuacions ha de remetre un ofici al Deganat perquè li computi un assumpte nou en la classe que correspongui. 

Punt 23. Les demandes d,execució de resolucions judicials s,han de presentar al Deganat que les repartirà al jutjat competent. Si es

presenten davant el jutjat que ha dictat la resolució i, per tant, és competent funcionalment per executar-la, el jutjat que rep les

actuacions ha de remetre un ofici al Deganat perquè li computi un assumpte nou en la classe que correspongui. 

Punt 24. Quan en un exhort s,indica quin dels jutjats d,aquesta capital l,ha de complir, perquè té les dades o assumptes a què fa

referència, s,ha de repartir per antecedents a aquest jutjat. 

Punt 25. Quan se sotmeten a repartiment exhorts o altres despatxos que, per les diligències que es demanen, fan referència a la

mateixa persona o neixen d,un mateix procediment o que per qualsevol altre motiu es considera convenient per al millor servei que

els compleixi el mateix jutjat, poden ser repartits al que correspongui el primer cobrint els torns que siguin convenients. 

Punt 26. Els judicis ordinaris que derivin de monitoris es repartiran al jutjat que hagi conegut el monitori, tant si es presenta en el

termini dels 30 dies que preveu la Llei, com si es fa un cop transcorregut aquest termini. 


