PROTOCOL DE CRITERIS ORIENTATIUS SOBRE SUSPENSIÓ D’ ACTES
JUDICIALS
PER
COINDICÈNCIA
D’ASSENYALAMENTS
DELS
ADVOCATS I ADVOCADES, I PER MATERNITAT O PATERNITAT, PER
MATRIMONI O DEFUNCIÓ.

I. CRITERIS GENERALS
1.- Prioritat de vistes respecte a diligències singulars.
No s’ha de pretendre la suspensió d'una vista sobre el fons d'un assumpte o
d'una compareixença per a l'adopció de mesures provisionals, cautelars o
prèvies, amb fonament en coincidir l'assenyalament amb una diligència
d'instrucció en un procés penal o amb una diligència singular en un procés
d'una altra classe. En aquests casos, es proposa suspendre la diligència,
que s'ha d'assenyalar per a un altre dia o per al mateix a diferent hora, si
resultés possible.
2.- Criteri orientatiu de prioritat dels assumptes amb independència
de la data d’assenyalaments.
A l'efecte del que preveu l'article 188.1.6 de la LEC, es proposa que tinguin
prioritat sobre els altres assumptes, sigui quina sigui la data del seu
assenyalament, els següents:
- Els judicis orals en processos davant el tribunal de l'jurat, hi hagi o no
presos en el procés.
- Els judicis en processos penals en els quals hi hagi persones preses,
incloent els casos de menors internats.
- Els judicis i vistes referits a l'adopció de mesures protectores o cautelars
referides a menors; així com les compareixences o vistes de mesures
cautelars, les previstes en els articles 771, mesures provisionals dels
articles 773.1 o 775.3, vista de l'art. 778 ter.7, vista de l'art 236.3 CCCat.
sempre referides a menors o persones amb capacitat judicialment
modificada. No es consideren incloses en aquest apartat les vistes principals
dels processos de separació, divorci o nul·litat o adopció de mesures
definitives en relació fills de parelles no casades.
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Es proposa que s'estableixi la preferència dels assenyalaments en el mateix
ordre en què s'han enunciat els assumptes, de tal manera que els situats
primer a la indicada enunciació serien preferents sobre els situats després.
Així mateix, dins de cadascuna de les classes esmentades, la preferència
seria determinada per la prioritat en l'assenyalament.

3.- Criteri orientatiu general sobre prioritat
En cas de no haver assumptes dels esmentats en l'apartat 2) quan hagi
estat seguit, s'aplicarà el criteri de prioritat d'assenyalaments, a l'efecte
s'atendrà a la data de la resolució que els acordi.
En cas d'haver-se efectuat l'assenyalament per resolució de la mateixa
data, s'ha de suspendre la vista assenyalada en el procediment més
modern. L'antiguitat del procés a efectes de preferència es determina per la
data de la presentació de l'escrit inicial.
4.- Criteris orientatius
suspensions

en

relació

al

procediment

sobre

les

Per a l'aplicació del que disposen els precedents apartats, s'han d'observar
els següents criteris orientatius o il·lustradors:
A) Es proposa que es presenti en el procés, en el qual es demani la
suspensió, una còpia de la resolució o acord d'assenyalament que doni lloc a
la petició de suspensió. Quan es demani la suspensió per haver-se
assenyalat vistes o compareixences en els casos esmentats en l'apartat 2
(únics supòsits en què es pot demanar la suspensió d'un acte assenyalat
amb anterioritat al què motiva la suspensió), la petició de suspensió de
l'acte assenyalat amb anterioritat hauria d'anar acompanyada d'una còpia
en què consti la data de la notificació de l'assenyalament en el procés que
s'invoqui com a preferent, a l'efecte de comprovar el compliment del termini
de tres dies a què es refereix l'article 188.1.6. de la Llei d'enjudiciament
civil.
B) Es suggereix que la còpia de l'altre assenyalament que es presenti per a
sol·licitar la suspensió indiqui la identitat de l'advocat. Malgrat això, la
suspensió es podrà acordar sense aquest requisit si la part que la demana
assegura que l'advocat que ha d'intervenir en els dos actes és el mateix.
Però l'òrgan judicial pot ordenar que s'acrediti aquesta circumstància a
posteriori, mitjançant aportació de certificació o de còpia de l'acta
corresponent.
C) Quan hi hagi coincidència en la data de dos o més assenyalaments, es
proposa que es procedeixi a la suspensió d'acord amb els criteris generals.
Es considera criteri orientatiu adequat que només es denegui la suspensió
en atenció a la diferència de les hores dels assenyalaments si fos notori que
l'advocat podrà assistir a tots dos actes.
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5.- Precaucions proposades per evitar suspensions
A) Quan l'assenyalament s'efectuï en un acte a què assisteixin els advocats
de les parts, aquests hauran de portar amb si la seva agenda, incloent-hi, si
és el cas, el calendari de guàrdies d'assistència a detinguts, de tal manera
que l'assenyalament només es faci per data en què els resulti possible
assistir a tots els advocats de les parts. El mateix es farà a la
compareixença prevista en l'article 798 de la Llei d'enjudiciament criminal.
B) Fora dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, en els casos en què
s'hagi produït abans una suspensió, l'òrgan judicial, a fi d'evitar una ulterior
suspensió, procurarà comptar amb l'acord dels advocats per efectuar el nou
assenyalament, realitzant a l'efecte, de manera informal, les gestions
corresponents amb els lletrats.
Per tal, en assumptes en què intervinguin una pluralitat de parts, el jutjat
amb caràcter previ a fixar l'assenyalament, podrà posar en coneixement de
Col·legi d'Advocats competent, a través de l'adreça de correu electrònic
designada per aquesta qüestió per cada Col·legi, diverses dates,
encarregant el Col·legi d'advocats d'obtenir la data que obtingui la
conformitat de tots els advocats i de posar-la en coneixement de jutjat,
amb l'antelació suficient.
Davant la impossibilitat de el Col·legi d'Advocats de poder comunicar amb
eficàcia tots els advocats intervinents, o que, tot i haver comunicat amb
tots ells, hagi estat impossible obtenir la data que disposi de la seva
conformitat - en un termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la
comunicació per part de l'òrgan judicial- el Col·legi d'Advocats ha de
comunicar al jutjat o tribunal aquesta circumstància, retornant-se, llavors,
la responsabilitat de fixar l'assenyalament, a l'òrgan judicial corresponent.
6è.- Coincidència amb el servei de guàrdia del TOAD (torn d’ofici
assistència al detingut)
L'assignació d'un servei de guàrdia a un advocat es considerarà, a l'efecte
d'aplicar els presents criteris orientatius, com un assenyalament. En
conseqüència, un servei de guàrdia assignat a un advocat podrà motivar
que no s'assenyalin actes processals per al període de guàrdia, o que se
suspenguin els actes processals que s'assenyalin després d'haver-se
assignat el servei de guàrdia al lletrat i, de la mateixa manera, quan
s'assigni el servei de guàrdia després que a l'advocat se li hagi assenyalat
una vista, aquesta no se suspendrà, havent-ho comunicat a l'advocat al
seu Col·legi perquè, si s’escau, es modifiqui el dia de la guàrdia. Per aquest
motiu, l'assignació de la guàrdia s'entendrà feta a la data de la carta o
correu electrònic en què el Col·legi informi a l'advocat de l'assignació de el
servei. El servei de guàrdia podrà impedir, si així es considera com a criteri
adequat, que s'assenyalin assumptes a l'advocat mentre dura la mateixa i,
a més, durant els tres dies hàbils següents a la seva finalització.
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7.- Flexibilitat en l’aplicació d’aquestes normes
Els tribunals i els professionals que intervenen en els processos judicials han
de procurar aplicar els presents criteris orientatius amb flexibilitat, per tal
d'aconseguir disminuir el nombre de suspensions i, quan hagin de produirse, minimitzar els trastorns que ocasionen. En aquest sentit, els jutges han
de procurar no provocar la suspensió dels assumptes en què, per la seva
complexitat, antiguitat o nombre de persones implicades, es pugui entendre
que la suspensió ocasionarà trastorns més grans o perjudicis al servei
públic.
II. CRITERIS SOBRE MATERNITAT I PATERNITAT
1.- Suspensió per tractaments de fertilitat
En el supòsit de coincidència d'un assenyalament amb una intervenció
clínica o període de repòs realitzat per prescripció facultativa relacionats
amb tractament de fertilitat, es pot sol·licitar la suspensió de
l'assenyalament acreditant la concurrència d'aquestes situacions.
2.- Suspensió per maternitat o paternitat
La situació de maternitat o paternitat donarà lloc a la suspensió dels actes
en què donava intervenir la lletrada o lletrat afectada o, en els termes que
preveu la LEC, i es pot estendre durant el temps que legalment està previst
per a aquesta situació de baixa.
Es justificarà aquesta situació mitjançant qualsevol document apte, com
baixa laboral, informe o certificat mèdic o certificat de naixement del fill, en
què consti la identitat completa de la mare o de pare.
El nou assenyalament es podrà fer per una vegada transcorregut el termini
legal.
En aquests supòsits es recomana als/les advocats/ades, que informin el
jutjat sobre la previsible durada de la baixa, per a l'organització de la seva
agenda.
III. CRITERI SOBRE MATRIMONI
En el supòsit de coincidència d'un assenyalament amb una cerimònia de
matrimoni o de constitució de parella de fet el lletrat o lletrada, podrá
comunicar-se al jutjat aquesta circumstància amb sol·licitud de suspensió
de l'assenyalament ja efectuat, així com que el nou assenyalament no es
produeixi dins d'un període mínim de quinze dies naturals des d'aquesta
cerimònia o acte.
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IV. CRITERI SOBRE DEFUNCIÓ
En el supòsit de coincidència d'un assenyalament amb la mort o la
cerimònia de funeral del cònjuge o persona lligada en anàloga relació
d'afectivitat amb el lletrat o lletrada, o d'un familiar en línia recta o
col·lateral per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, podrà sol·licitar la
suspensió de l'assenyalament ja efectuat, i que no s'efectuï un nou
assenyalament fins transcorreguts tres o cinc dies naturals des d'aquesta
circumstància, segons s'hagi produït a la mateixa ciutat del judici o en una
altra allunyada a més de cent quilòmetres.
V. ALTRES CRITERIS DE SUSPENSIÓ
La possibilitat de substitució d'un lletrat que tingui causa de suspensió de
l'altra, sigui o no de la mateixa despatx professional, i tot i que es tracti
d'un despatx col·lectiu, no podrà ser obligada, havent d'atendre a la decisió
del justiciable i del professional a l’esmentada qüestió.
En el supòsit de coincidència d'un assenyalament amb una convocatòria
oficial de prova, examen, concurs, oposició o similar, que el lletrat o lletrada
acrediti degudament i que no sigui, per la seva pròpia naturalesa,
susceptible de canvi de data, es pot sol·licitar la suspensió de
l'assenyalament.
VI. VIGÈNCIA GENERAL DELS CRITERIS ORIENTATIUS D’AQUEST
PROTOCOL
Els criteris orientatius o il·lustratius d'aquest protocol d'actuació es recullen
amb la voluntat que puguin ser aplicats i es tinguin en consideració en tots
els processos, qualsevol que sigui la categoria o grau de l'òrgan judicial
davant del qual es segueixin.
Tanmateix, aquest protocol no té valor vinculant per als lletrats de
l'Administració de Justícia i per als integrants del Poder Judicial, que
exclusivament estan sotmesos a les previsions legals.
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