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RECOMANACIONS
PER A LA
DESESCALADA
JUDICIAL

ASPECTES PROCESSALS
AIXECAMENT SUSPENSIONS.
La suspensió dels terminis processals, de prescripció o caducitat acordada per la declaració
de l’estat d’alarma, s’aixecarà el dia 4 de juny.(RD 537/2020, de 22 de maig, art. 8).

AIXECAMENT TERMINIS.
Els terminis processals que hagin quedat suspesos durant l’estat d’alarma, tornaran a computar-se des de l’inici, essent el primer dia del còmput el següent hàbil a aquell en el qual deixa
de tenir efecte la suspensió del procediment.(RDL 16/2020, de 28 d’abril, art. 2.1).

CÒMPUT TERMINIS.
Els terminis per a l’anunci, preparació, formalització o interposició de recursos contra
sentències i demés resolucions que posin fi al procediment, i que hagin estat notificades
durant el període de suspensió previst per l’estat d’alarma o en els vint dies hàbils següents,
quedaran ampliats per un termini igual al previst inicialment per la seva realització (anunci,
preparació, formalització o interposició) .(RDL 16/2020, de 28 d’abril, art. 2.2).

CÒMPUT TERMINIS ADMINISTRATIUS.
En el cas de terminis administratius que hagin quedat suspesos, a partir del dia 1 de juny es
reanudaran o reiniciaran si una norma amb rang de llei aprovada durant l’estat d’alarma ho
ha previst així. (RD 537/2020, de 22 de maig, art. 9).

ACTUACIONS PROCESSALS.
Les actuacions processals assenyalades a partir del dia 4 de juny es practicaran sempre i
quan sigui possible, ateses les exigències de caràcter sanitari, organitzatives i processals.

SERVEIS ESSENCIALS.
Els serveis declarats essencials durant l’estat d’alarma es continuaran tramitant de manera
preferent quan es reanudi l’activitat judicial fins a la normalització del funcionament dels
Jutjats i Tribunals.
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ASPECTES PROCESSALS
CÒPIES DELS ESCRITS.
El escrits que hagis d’aportar, els podràs presentar davant el Deganat corresponent. Qualsevol incidència que pugui sorgir sobre les còpies de les demandes presentades es pot tractar a
través dels correus electrònics corporatius o per via telefònica.

REPROGRAMACIÓ AGENDES I DISTRIBUCIÓ DE LES SALES DE VISTES.
L’acord de la Junta de Jutges dels Jutjats de Primera Instància de Barcelona, de 7 de juny de
2020 ha elaborat el calendari de distribució de les sales de vistes prevista fins el 30 de setembre de 2020. Aquesta distribució implicarà que la reprogramació, i/o celebració de judicis o
assenyalament, es dilati molt el temps ateses les escasses sales de vistes disponibles per
cada òrgan judicial.

DESPLAÇAMENTS.
Es podran efectuar desplaçaments a altres províncies justificats per motius professionals (RD
537/2020, de 22 de maig, article 3.2).

ACCÉS ALS JUTJATS.
Els advocats i els procuradors i altres professionals podran accedir als edificis judicials en
l’exercici de les seves funcions, però han de limitar-ne l’accés a aquelles actuacions processals que hagin de realitzar necessàriament a la seu judicial i la permanència en les instal•lacions judicials haurà de ser l'estrictament necessària.

PREFERÈNCIA MITJANS TELEMÀTICS.
Haureu de fer servir la forma telemàtica per a tots aquells tràmits que així ho permetin, en
particular davant de les oficines de registre i repartiment, els serveis d'atenció a la víctima i
els registres civils. .(RDL 16/2020, de 28 d’abril, art. 19.1)
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ASPECTES PROCESSALS
VIA TELEMÀTICA PROFESSIONALS.
En el cas que vulgueu que la vostra presència o la del procurador s’efectuï per via telemàtica,
heu de procedir a sol•licitar-ho amb anterioritat i expressament.

VIA TELEMÀTICA ALTRES.
Les parts, testimonis i perits sols podran actuar telemàticament des d’un organisme públic, a
diferència dels advocats i procuradors.

CONSULTES NO PRESENCIALS.
Si heu de fer una consulta a un òrgan judicial o administració, feu-la per telèfon o per correu
electrònic per tal d’evitar desplaçaments innecessaris.

ACTUACIONS PER VIA TELEMÀTICA:
Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització es
desplegaran preferentment per via telemàtica tots els judicis, compareixences, declaracions
i vistes es les actuacions processals No obstant el que disposa l'apartat anterior, en l'ordre
jurisdiccional penal serà necessària la presència física de l'acusat en els judicis per delicte
greu.
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ACCÈS A LES OFICINES JUDICIALS CIUTADANIA
NECESSITAT DE CITACIÓ PER ACCEDIR JUTJATS. CITA PRÈVIA.
Només es permet l’accés de la ciutadania a l’edifici a aquelles persones que hagin estat
citades per algun òrgan o unitat judicial o hagin de realitzar un tràmit al registre civil i al
jutjat de guàrdia o als serveis d’orientació, amb cita prèvia .(RDL 16/2020, de 28 d’abril, art.
23.2).

CIUTADANS AMB CITACIÓ.
a) Resulta convenient comunicar al client que ha d’acudir al Jutjat proveït de la citació
judicial o assenyalament, doncs és necessari perquè li permetin accedir a les oficines
judicials.
b) Els ciutadans podran accedir-hi acompanyats per una altra persona sempre que acreditin
que en requereixen l’assistència.

MESURES DE SEGURETAT
ÉS NECESSARI UTILITZAR LES MESURES DE SEGURETAT CORRESPONENTS
MASCARETA.
Tots els professionals i la ciutadania hauran d'utilitzar una mascareta quirúrgica o higiènica
per poder accedir a l’edifici, especialment si no és possible mantenir la distància de seguretat. Recordeu que es recomana la mascareta quirúrgica que es pot trobar a les farmàcies,
però que també es consideren mascaretes facials no mèdiques fabricades amb diversos
tèxtils o material plàstic. Sí no disposeu de mascareta al SAC de l’ICAB del carrer Mallorca,
283, acreditant l’assenyalament judicial se us proporcionarà una.

DISPENSA DE L'ÚS DE LA TOGA.
Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, les
parts que assisteixin a actuacions orals estaran dispensades de l'ús de togues a les audiències públiques. (RDL 16/2020, de 28 d’abril, art. 22).
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MESURES DE SEGURETAT
HIGIENE A LES SALES.
Les sales de vistes han de complir amb les mesures d’higiene previstes, havent d’estar
desinfectades i substituïdes les fundes dels micròfons. En cas contrari, podreu demanar un
canvi de sala o al•legar una causa de suspensió.

AFORAMENT SALES.
a) A les sales de vistes s’haurà de respectar un espai de dos seients i una ocupació màxima
d’un 33%.
b) A les sales multiusos es podran reunir de 4 a 6 persones, respectant la distància i mesures de seguretat, consistent en l'ús de mascaretes i guants.
c) A les sales d’espera caldrà recordar la distància de seguretat de 2 metres.

Barcelona, 26 de maig de 2020

NOTA: Per l’actualització del contingut del present document, caldrà que anar seguint les
publicacions que realitzem a traves de la plana web: www.icab.cat
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