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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

DECRET

169/2010, 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oicina judicial a 
Catalunya.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, dins del títol III, del poder judicial a Catalunya, 
estableix en el capítol III, les competències de la Generalitat sobre l’Administració 
de justícia.

Entre aquestes competències, l’article 105 reconeix que correspon a la Generalitat, 
d’acord amb la Llei orgànica del poder judicial, determinar la creació, el disseny, 
l’organització, la dotació i la gestió de les oficines judicials i dels òrgans i els serveis 
de suport als òrgans jurisdiccionals.

El títol I del llibre V de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
en la redacció introduïda per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, conté 
una nova regulació sobre el règim d’organització i funcionament de l’oficina 
judicial. Aquest nou marc legal pretén, d’una banda, aprofundir en la realitat 
autonòmica de l’Estat, mitjançant l’ampliació de les competències de les comu-
nitats autònomes en l’àmbit de l’organització de l’Administració de justícia, i de 
l’altra, establir un nou disseny organitzatiu de les estructures i formes de treball 
de l’oficina judicial.

La reforma que impulsa la Llei orgànica del poder judicial suposa un trencament 
amb l’actual estructura de l’Administració de justícia, atomitzada en nombroses 
microoficines judicials -tantes com òrgans jurisdiccionals- amb una gran autonomia 
administrativa, i pretén introduir un nou model d’oficina basat en la constitució de 
serveis comuns processals que donin suport a un conjunt d’òrgans jurisdiccionals. 
Aquest nou model ha de fer possible la introducció de metodologies de treball i cri-
teris de gestió homogenis a totes les oficines judicials, la racionalització dels mitjans 
instrumentals i dels recursos humans i la incorporació de les noves tecnologies, tot 
això amb la finalitat d’obtenir un servei més àgil, eficaç i de qualitat, que doni un 
millor servei a la ciutadania.

L’oficina judicial es defineix en la Llei orgànica del poder judicial com l’organitza-
ció de caràcter instrumental que serveix de suport i auxili a l’activitat jurisdiccional 
de jutges i jutgesses i tribunals. En la nova oficina judicial es distingeixen dos tipus 
d’unitats: les unitats processals de suport directe -n’hi ha d’haver tantes com jutjats 
o, si s’escau, sales o seccions de tribunals- a les quals correspon assistir directament 
jutges i jutgesses i magistrats i magistrades en l’exercici de la funció jurisdiccional; 
i els serveis comuns processals, que assisteixen un conjunt d’unitats processals de 
suport directe i assumeixen tasques centralitzades de gestió i suport en actuacions 
derivades de l’aplicació de lleis processals.

La Llei orgànica del poder judicial reconeix, a l’article 436.3, que el disseny de 
l’oficina judicial és flexible i que la seva dimensió i organització les determina 
l’Administració pública competent. La Llei orgànica del poder judicial reserva al 
Ministeri de Justícia la competència per determinar les dotacions bàsiques de les 
unitats processals de suport directe, la qual cosa s’ha dut a terme mitjançant l’Or-
dre del Ministeri de Justícia JUS/3244/2005, de 18 d’octubre. Pel que fa a la resta 
d’unitats de l’oficina judicial, l’article 438.3 de la Llei orgànica del poder judicial 
estableix que el Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes, en els seus respec-
tius territoris, són competents per determinar el disseny, creació i organització dels 
serveis comuns processals, la qual cosa ha de possibilitar que les administracions 
públiques, atenent a les circumstàncies concretes del seu territori, puguin adequar 
l’organització de l’oficina judicial a les seves peculiaritats i necessitats reals.

D’acord amb aquest marc normatiu, aquest Decret té per objecte l’exercici de 
les competències de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’organització de 
l’Administració de justícia, mitjançant l’elaboració d’una disposició normativa que 
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determini l’estructura i organització bàsica de l’oficina judicial en l’àmbit territorial 
de Catalunya.

Conscients del gran impacte i de la complexitat que suposa aquesta reforma, i 
atesa la gran quantitat de factors que s’han de tenir en compte per poder elaborar 
el nou model d’oficina judicial, en virtut de la Resolució del conseller de Justícia 
de 3 de febrer de 2006, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4602, de 28 de març de 2006, es va constituir el grup de treball per a l’estudi 
i implantació de la nova oficina judicial a Catalunya, integrat per diferents respon-
sables del Departament de Justícia i membres dels diferents col·lectius implicats en 
la reforma de l’oficina judicial, membres de la carrera judicial i també de la carrera 
fiscal, secretaris i secretàries judicials i personal funcionari al servei de l’Adminis-
tració de justícia, amb l’objecte de realitzar estudis i treballs i avaluar les propostes 
sobre el disseny, estructura, organització i funcionament de la nova oficina judicial 
i establir línies d’actuació coordinades. El model organitzatiu d’oficina judicial 
que conté aquesta disposició normativa ha estat analitzat, estudiat i debatut en el 
si d’aquest grup de treball.

En l’organització de l’oficina judicial que es proposa, els serveis comuns processals 
assoleixen un paper fonamental. En els serveis comuns processals es concentren els 
recursos disponibles, tant humans com materials, per centralitzar aquelles tasques 
que es poden estandarditzar o que no requereixen una intervenció directa del jutge 
o jutgessa, mesura que ha de permetre una racionalització dels recursos disponibles 
i l’aplicació de tècniques de gestió homogènies, amb una major eficàcia i agilitat 
en la realització del treball encomanat.

Dins de cada servei comú, es preveu una estructura especialitzada en seccions, 
que es poden organitzar internament en equips, en funció dels diferents àmbits 
funcionals de cada servei comú i del volum de treball que hagin d’assolir. Aquesta 
estructura especialitzada permet protocol·litzar les diferents tasques i activitats 
i aconseguir un cert grau d’especialització del personal en el treball que hagi de 
desenvolupar.

L’estructura i organització de l’oficina judicial que estableix aquest Decret s’ha 
de completar amb l’elaboració de la corresponent relació de llocs de treball dels 
cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia, que ha d’incloure 
els llocs de comandament de les seccions o de responsable d’equips que s’estimin 
necessaris.

Així mateix, aquesta regulació de l’oficina judicial s’ha de completar amb l’ela-
boració de circulars i instruccions de caràcter organitzatiu i de funcionament 
intern dels diferents serveis comuns, dins del marc normatiu de les competències 
que corresponen a la Generalitat en aquest àmbit, els quals s’han d’elaborar amb la 
col·laboració dels secretaris i secretàries judicials i d’altres instàncies de caràcter 
governatiu.

Tot aquest procés de reforma ha d’anar acompanyat de plans específics i intensius 
de formació, per tal que el personal funcionari al servei de l’Administració de justícia 
pugui adaptar-se a la nova organització i als sistemes de treball en el termini més 
breu possible i es puguin assolir els objectius marcats.

Atesa la complexitat d’aquesta reforma, que ha de comportar la incorporació 
simultània de nous sistemes informàtics i de les noves tecnologies a la forma de 
treball, els corresponents processos d’adaptació del personal, la validació dels cir-
cuits de relació entre les diferents unitats que conformen l’oficina judicial i la gran 
quantitat de factors que s’han de tenir en compte en la posada en funcionament 
del nou model d’oficina judicial, es preveu que aquest procés d’implantació dels 
diferents tipus de serveis comuns processals i de les seves funcions es dugui a terme 
en el territori de forma gradual i progressiva.
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La tramitació d’aquest Decret ha estat paral·lela a la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova 
oficina judicial, actual Llei 13/2009, de 3 de novembre, l’objectiu primordial de la 
qual és regular la distribució de competències entre jutges i jutgesses i magistrats i 
magistrades, d’una banda, i secretaris i secretàries judicials, de l’altra, i que permet 
atorgar funcionalitat a l’organigrama de la nova oficina judicial.

Aquest Decret s’estructura en deu articles, quatre disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició final i un annex.

En l’articulat, es defineixen els diferents tipus de serveis comuns processals i 
es determinen les seves funcions, la seva organització bàsica i dotació. També es 
regulen les funcions que ha de desenvolupar el personal destinat a la Secretaria de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les disposicions addicionals es refereixen a la creació i posada en funcionament 
dels serveis comuns processals, la disposició transitòria regula el règim transitori 
d’acoblament del personal i la disposició final estableix l’entrada en vigor del Decret 
al mes de la seva publicació.

En l’annex del Decret es concreten els serveis comuns processals i l’estructura 
que hi ha d’haver en els diferents partits judicials, en funció de la seva tipologia i 
dimensió.

Per garantir una adaptació àgil i flexible de l’estructura que s’hi estableix, a les 
necessitats organitzatives i funcionals que es puguin plantejar en cada partit judicial, 
es fa necessari, d’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 
de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, facultar el conseller 
o consellera competent en matèria de justícia per modificar els serveis comuns 
processals i les seccions que s’estableixen a l’annex d’aquest Decret.

Atès que s’ha dut a terme l’audiència i consulta prèvies a les institucions i entitats 
afectades;

Atès que el Consell General del Poder Judicial ha emès l’informe correspo-
nent;

Per tot això, de conformitat amb els articles 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, de 
5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la 
consellera de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

1. Aquest Decret té per objecte establir l’estructura i organització de les oficines 
judicials de l’àmbit territorial de Catalunya, mitjançant la creació i definició dels 
serveis comuns processals i de les corresponents seccions.

2. La definició, creació i organització dels serveis comuns processals i de les 
corresponents seccions s’inspiren en els principis de flexibilitat organitzativa, ra-
cionalització, eficàcia, eficiència i el respecte als principis recollits a la Carta dels 
drets de la ciutadania davant la justícia.

Article 2
Deinició de l’oicina judicial i tipus d’unitats

1. D’acord amb la Llei orgànica del poder judicial, l’oficina judicial és l’organització 
de caràcter instrumental que serveix de suport i auxili a l’activitat jurisdiccional de 
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jutges i tribunals. L’oficina judicial s’estructura en dos tipus d’unitats: les unitats 
processals de suport directe i els serveis comuns processals.

2. Les unitats processals de suport directe són aquelles unitats de l’oficina judi-
cial que assisteixen directament els jutges i jutgesses i magistrats i magistrades en 
l’exercici de les funcions jurisdiccionals que els són pròpies. Hi ha tantes unitats 
processals de suport directe com jutjats o, si escau, sales o seccions de tribunals 
que estiguin creats i en funcionament, i integren juntament amb els seus titulars 
l’òrgan judicial corresponent.

3. Els serveis comuns processals són aquelles unitats de l’oficina judicial que, sense 
estar integrades en un òrgan judicial concret, assumeixen funcions centralitzades 
de gestió i suport en actuacions derivades de l’aplicació de lleis processals.

Els serveis comuns processals poden ser dels tipus següents:
a) Serveis comuns processals generals.
b) Serveis comuns processals d’ordenació del procediment.
c) Serveis comuns processals d’execució.
4. Les dotacions de personal de les unitats processals de suport directe i dels 

serveis comuns processals són les que s’estableixen en la corresponent relació de 
llocs de treball.

Article 3
Les unitats processals de suport directe

1. Les unitats processals de suport directe assisteixen els jutges i jutgesses i 
magistrats i magistrades en l’exercici de les funcions que els són pròpies.

2. Corresponen a les unitats processals de suport directe les funcions se-
güents:

a) Assistir els jutges i jutgesses i magistrats i magistrades en l’elaboració de les 
resolucions d’admissió que els corresponguin o d’inadmissió de l’escrit iniciador del 
procés i en l’elaboració de la resolució sobre admissió de prova i la seva celebració 
en l’acte del judici.

b) Donar-los suport en el dictat de qualsevol resolució limitativa de drets i en el 
dictat de les sentències i de l’ordre general per a la seva execució.

c) Donar-los suport en la resolució dels recursos que s’interposin en fase de 
tramitació del plet o d’execució de la seva resolució final.

d) Gestionar la tramitació no atribuïda al servei comú d’ordenació del proce-
diment.

e) Assistir-los tècnicament i donar-los suport en l’elaboració de qualsevol altra 
resolució que els correspongui i en qualsevol altra funció que les lleis atribueixin 
als jutges i jutgesses i magistrats i magistrades.

Article 4
Els serveis comuns processals generals

1. Els serveis comuns processals generals assumeixen les funcions de suport de 
caràcter general a totes les unitats de l’oficina judicial del seu àmbit.

2. Corresponen als serveis comuns processals generals les funcions següents:
2.1 En relació amb les funcions de registre i repartiment:
a) Registre de demandes, denúncies, atestats i querelles, i de qualsevol altre escrit 

iniciador o de tràmit del procés.
b) Repartiment d’assumptes i exhorts entre òrgans, d’acord amb la normativa.
c) Funcions de documentació, en particular pel que fa a l’expedició de diligències 

i rebuts de presentació.
d) Recepció i primer tractament dels escrits presentats.
e) Suport al secretari o secretària judicial en la redacció d’acords governatius 

en matèria de repartiment.
f) Suport al registre de la guàrdia.
g) Qualsevol altra funció anàloga a les anteriors.
2.2 En relació amb els actes de comunicació:
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a) Pràctica dels actes de comunicació externs i amb els operadors i operadores 
jurídics i control del seu compliment efectiu.

b) Pràctica de mesures cautelars i definitives.
c) Qualsevol altra funció anàloga a les anteriors.
2.3 En relació amb les funcions d’auxili judicial:
a) Recepció de les peticions d’auxili judicial dels òrgans adscrits a la seva de-

marcació i canalització als partits judicials corresponents.
b) Seguiment del compliment dels exhorts executant els recordatoris perti-

nents.
c) Devolució de les peticions a l’òrgan peticionari, un cop acomplertes.
d) Recepció i tramitació de les peticions d’auxili judicial provinents d’altres 

partits judicials i repartiment, si escau, a la unitat corresponent per a la pràctica de 
la diligència interessada.

e) Auxili judicial a escala internacional.
f) Qualsevol altra funció anàloga a les anteriors.
2.4 En relació amb les funcions d’atenció a la ciutadania i als i a les professi-

onals:
a) Atenció de les sol·licituds d’informació general.
b) Atenció de les sol·licituds d’informació específica sobre les fases dels processos 

en què els ciutadans i ciutadanes tinguin un interès legítim o dels professionals que 
els representin o defensin.

c) Recepció dels formularis de queixes, reclamacions i denúncies i suggeriments 
que presentin els ciutadans i, en funció de la seva naturalesa, el seu trasllat a l’òrgan 
competent perquè els tramiti i resolgui.

d) Qualsevol altra funció que sigui anàloga a les anteriors.
2.5 En relació amb el servei de caixa judicial única:
a) Gestió del dipòsit en les entitats que es determinin de totes les quantitats, 

valors, consignacions i fiances que es produeixin.
b) Expedició dels manaments de pagament i ordres de transferència que acor-

din lliurar tant els òrgans judicials com els serveis comuns processals de l’oficina 
judicial.

2.6 En relació amb la gestió del dipòsit de peces de convicció, els correspon 
la recepció, registre i custòdia a disposició de l’òrgan judicial corresponent, de les 
peces de convicció.

2.7 En relació amb el suport a la presidència d’audiències provincials i a jutges 
degans o jutgesses deganes:

a) Suport en la tramitació i resolució dels assumptes governatius.
b) Gestió d’agendes, atenció telefònica, recepció i registre de correspondència i 

elaboració o transcripció de notes, informes, comunicacions i documents.
c) Organització de reunions i juntes.
d) Suport a qualsevol altra funció que correspongui als esmentats òrgans go-

vernatius.
2.8 En relació amb el servei de correus i circulacions internes d’entrega i re-

collida de documents:
a) Trasllat i lliurament a les unitats processals de suport directe i serveis comuns 

processals de tota la correspondència, peces de convicció, escrits i documents 
enregistrats.

b) Servei de correus.
c) Circulacions internes d’entrega i recollida de documents.
d) Qualsevol altra funció anàloga a les anteriors.
2.9 Els corresponen també les funcions de caràcter general següents:
a) Recepció dels escrits de tràmit, dels recursos i de qualsevol altre escrit, do-

cument o correspondència adreçat a les oficines judicials, si escau, amb trasllat de 
còpies.

b) Funcions de documentació, en particular pel que fa a l’expedició de diligències 
i rebuts de presentació.
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c) Recepció i primer tractament dels escrits presentats.
d) Reprografia, realització de còpies en suport informàtic i realització de còpies 

de les gravacions.
e) Assistència i suport a les vistes i assenyalaments.
f) Verificació de les condicions d’utilització de les sales de vista i dels equips i 

mitjans tècnics.
g) Apoderaments apud acta i presentacions personals.
h) Altres funcions que estableixin les lleis processals.
3. En funció de les característiques i necessitats específiques de cada partit 

judicial, els serveis comuns processals generals es poden estructurar en seccions.

Article 5
Els serveis comuns processals d’ordenació del procediment

1. Els serveis comuns processals d’ordenació del procediment assumeixen la 
tramitació dels procediments dels diversos òrgans jurisdiccionals en tots aquells 
tràmits en què no resulti imprescindible la intervenció del jutge o jutgessa o ma-
gistrat o magistrada.

2. Corresponen als serveis comuns processals d’ordenació del procediment les 
funcions següents:

a) Verificació dels requisits i esmena de defectes previs a l’admissió o inadmissió 
dels escrits iniciadors del procediment.

b) Gestió i tramitació del procediment en fase declarativa.
c) Gestió i tramitació del recurs.
d) Gestió de l’agenda d’assenyalaments relatius a judicis, vistes i compareixences 

mitjançant un sistema d’agenda informàtica, d’acord amb els criteris de caràcter 
general i sobre la durada estimada dels actes a assenyalar que determini el titular 
de l’òrgan judicial o la presidència de la sala o secció en els tribunals.

e) Realització dels tràmits necessaris per tal de donar curs a la pràctica de la 
prova.

f) Relació amb altres administracions i registres públics per a l’esbrinament del 
patrimoni o altres.

g) Suport a les unitats processals de suport directe en la prestació del servei de 
guàrdia.

h) Manteniment i conservació dels expedients judicials en tràmit.
i) Tramitació i resolució dels assumptes de jurisdicció voluntària que les lleis 

atribueixin als secretaris i secretàries judicials i celebració dels actes de conciliació 
que li corresponguin.

j) Qualsevol altra funció de tràmit del procediment que les lleis no atribueixin 
expressament al jutge.

Les anteriors funcions es duen a terme en coordinació amb les corresponents 
unitats processals de suport directe i amb la resta de serveis comuns processals.

En l’àmbit mercantil, i pel que fa als procediments concursals, l’ordenació del 
procediment s’ha d’estendre a la fase de liquidació del concurs regulada a la Llei 
concursal.

En l’àmbit jurisdiccional de vigilància penitenciària, l’ordenació del procediment 
s’ha d’estendre fins a la finalització del procediment i arxiu.

3. Els serveis comuns processals d’ordenació del procediment es poden estructurar 
en seccions, que assumeixen l’ordenació del procediment de cada jurisdicció o, si 
escau, de més d’una jurisdicció, quan hi hagi similitud en el tràmit, o en funció de 
la classe d’òrgan judicial.

En aquells partits judicials en què, atenent al nombre d’òrgans judicials o 
càrregues de treball s’estimi necessari, hi poden haver diferents serveis comuns 
processals d’ordenació del procediment per tipus de jurisdicció o per classe 
d’òrgan judicial.

4. En els partits judicials en què, atenent la quantitat d’òrgans judicials, no sigui 
convenient la creació d’un servei comú processal d’ordenació del procediment, 
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aquestes funcions han de ser assumides per les corresponents unitats processals 
de suport directe.

Article 6
Els serveis comuns processals d’execució

1. Els serveis comuns processals d’execució assumeixen les funcions d’execució 
de les resolucions judicials i de les que dictin els secretaris o secretàries judicials 
que, d’acord amb les corresponents lleis processals, no requereixin la intervenció 
judicial directa.

2. Un cop el jutge o jutgessa o bé el tribunal hagi dictat la resolució d’inici de 
l’execució, i en funció dels diferents àmbits jurisdiccionals, corresponen als serveis 
comuns processals d’execució les funcions següents:

2.1 En l’ordre jurisdiccional penal i dels jutjats de menors:
a) Tramitació de manaments de presó o, si escau, d’ordres de crida i cerca.
b) Tramitació de mesures d’internament de menors.
c) Tramitació de la suspensió condicional, pena o indult.
d) Realització dels tràmits necessaris per poder portar a efecte la liquidació de 

condemnes i la substitució de penes.
e) Esbrinament del patrimoni, embargaments i subhastes.
f) Tramitació de la retenció de permisos oficials i comunicacions subsegüents.
g) Comunicacions al registre de penats, cens electoral, trànsit i altres.
h) Comunicacions al registre de menors, entitats públiques i altres.
i) Qualsevol altra funció d’execució que les lleis no atribueixin expressament 

al jutge o jutgessa.
2.2 A la resta d’ordres jurisdiccionals:
a) Tramitació i resolució de les incidències a esmenar derivades de l’examen de 

la demanda pel jutge o jutgessa i qüestions processals prèvies a l’admissió.
b) Tramitació o gestió de la sol·licitud inicial d’execució provisional.
c) Substanciació d’incidències processals.
d) Esbrinament del patrimoni, embargaments i subhastes.
e) Realització dels tràmits necessaris per a l’adopció de mesures alternatives 

a la subhasta judicial, en els supòsits d’execució no dineràries, i si s’ha desatès el 
requeriment, actuacions procedents a instàncies de l’executant.

f) Qualsevol altra funció d’execució que les lleis no atribueixin expressament 
al jutge o jutgessa.

3. En funció de les característiques i especificitats de cada partit judicial els serveis 
comuns processals d’execució es poden organitzar en seccions, que han assumir les 
funcions d’execució de cada ordre jurisdiccional o, si escau, de més d’una jurisdicció, 
quan hi hagi similitud en el tràmit, o en funció de la classe d’òrgan judicial.

4. En aquells partits judicials en què, atenent el nombre d’òrgans judicials o 
càrregues de treball s’estimi necessari, hi poden haver diferents serveis comuns 
processals d’execució per tipus de jurisdicció o per classe d’òrgan judicial.

Article 7
Serveis comuns processals que hi ha d’haver als diferents partits judicials

1. Els serveis comuns processals que hi ha d’haver als diferents partits judicials 
i la seva estructura s’estableix a l’annex d’aquest Decret, en funció de la tipologia 
de partit judicial i de la seva dimensió.

Mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria de justícia es 
pot modificar l’annex d’aquest Decret, per adaptar-lo a les necessitats organitzatives 
i funcionals que es plantegin en els diferents partits judicials.

2. La creació i la determinació de la data de posada en funcionament dels serveis 
comuns processals que es preveuen a l’annex d’aquest Decret i, si escau, de les sec-
cions al territori, s’ha de fer mitjançant ordre del conseller o consellera competent 
en matèria de justícia.

L’ordre a què es refereix el paràgraf anterior ha de determinar les funcions que, 
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dins de les que els articles 4, 5 i 6 atribueixen a cada tipus de serveis comuns pro-
cessals, han d’assumir aquests en el moment de la seva entrada en funcionament, i 
sens perjudici que es puguin ampliar de forma gradual i progressiva, en funció de 
les necessitats de cada partit judicial.

3. El conseller o consellera competent en matèria de justícia pot, mitjançant 
resolució, organitzar internament els serveis comuns processals i les seccions en 
equips, en funció de l’activitat concreta del servei o de la secció, de les necessitats 
organitzatives i de les càrregues de treball. Els equips poden estar formats per fun-
cionaris dels diferents cossos de personal al servei de l’Administració de justícia, 
segons requereixi l’activitat concreta del servei o de la secció.

Article 8
Dotació dels serveis comuns processals i de les seccions

1. Al capdavant de cada servei comú processal hi ha un secretari o secretària 
judicial director o directora, que dirigeix i coordina les seccions en què s’estructura el 
servei, i del qual depenen funcionalment la resta de secretaris o secretàries judicials 
i el personal destinat als llocs de treball en què s’ordena el servei.

2. Al capdavant de cada secció hi pot haver un secretari o secretària judicial 
o un o una responsable del cos de gestió processal i administrativa, en funció de 
l’activitat concreta de la secció, dimensió i característiques, i de conformitat amb 
el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball. En cas que el o la res-
ponsable de la secció sigui un funcionari o funcionària del cos de gestió processal 
i administrativa, aquest ha d’actuar sota les directrius del secretari o secretària 
judicial director o directora, el qual en tot cas és el responsable de dirigir la secció 
en tots els aspectes tecnicoprocessals.

3. Al capdavant de diversos equips, hi pot haver un secretari o secretària judicial o 
un funcionari o funcionària del cos de gestió processal i administrativa coordinador 
o coordinadora d’equips, en funció de l’activitat concreta del conjunt d’equips que 
s’hagin de coordinar, dimensió i característiques, i d’acord amb el que estableixi la 
corresponent relació de llocs de treball.

4. Els serveis comuns processals i les seccions es doten dels llocs de responsa-
ble d’equip i d’altres de singulars que siguin necessaris, i dels llocs genèrics dels 
diferents cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia, en funció 
de les característiques de població, del nombre d’òrgans judicials i del volum d’as-
sumptes del seu àmbit territorial, de conformitat amb el que estableixi la relació 
de llocs de treball.

5. De conformitat amb el que estableix l’article 521.3 A) de la Llei orgànica del 
poder judicial, es considera centre de destinació dels funcionaris al servei de l’Ad-
ministració de justícia el servei comú processal al qual restin adscrits.

Article 9
Aprovació de circulars i instruccions dels diferents serveis comuns

1. El secretari o secretària competent en matèria de relacions amb l’Administració 
de justícia, en l’exercici de les funcions que el departament competent en matèria 
de justícia té atribuïdes pel que fa als mitjans personals i materials, pot aprovar ins-
truccions o circulars per tal de concretar, en el marc de les funcions generals que la 
Llei orgànica del poder judicial atribueix als diferents cossos de personal funcionari 
al servei de l’Administració de justícia, les tasques que dins de cada tipus de servei 
ha de desenvolupar el personal funcionari dels diferents cossos, com també sobre 
la utilització dels mitjans informàtics, noves tecnologies i altres mitjans materials, 
sempre que s’estimi necessari per al millor funcionament del servei, i sens perju-
dici de les funcions de direcció tecnicoprocessal que corresponen als secretaris i 
secretàries judicials i dels protocols d’actuació en el procediment que es dictin en 
l’exercici d’aquestes funcions.

2. Així mateix, el secretari o secretària competent en matèria de relacions amb 
l’Administració de justícia, amb l’informe previ de la Comissió mixta de secretaris o 
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secretàries judicials i representants del Departament de Justícia, pot dictar instruc-
cions o circulars de caràcter organitzatiu, dels diferents serveis comuns processals, 
les quals en cap cas poden incidir en la regulació pròpia dels protocols d’actuació 
en els procediments ni en cap altre de les competències que la Llei orgànica del 
poder judicial atribueix als secretaris i secretàries de govern dels tribunals superiors 
de justícia, als secretaris i secretàries coordinadors provincials o als secretaris o 
secretàries judicials directors de serveis comuns processals.

Article 10
Personal destinat a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya

1. La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
constitueix un centre de destinació dels funcionaris al servei de l’Administració 
de justícia.

2. El personal destinat a aquest centre de destinació dóna suport al president o la 
presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al secretari o secretària de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i als secretaris i secretàries coordinadors 
provincials en les funcions que els són pròpies.

3. Són funcions del personal destinat a la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, les següents:

a) Suport en la tramitació i resolució dels assumptes governatius.
b) Gestió d’agendes, atenció telefònica, recepció i registre de correspondència i 

elaboració o transcripció de notes, informes, comunicacions i documents.
c) Preparació de viatges i desplaçaments.
d) Tramitació i gestió de les sol·licituds relatives a llicències i permisos dels jutges 

i jutgesses, magistrats i magistrades i secretaris i secretàries judicials.
e) Organització de reunions i juntes.
f) Suport al control i seguiment de l’estadística judicial.
g) Suport a qualsevol altra funció que correspongui als esmentats òrgans go-

vernatius.
4. Dins d’aquest centre de destinació poden existir equips de millora de fun-

cionaris al servei de l’Administració de justícia, els quals han de donar suport a 
totes les unitats de l’oficina judicial, en els casos en què les necessitats de servei o 
circumstàncies excepcionals així ho aconsellin.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Creació i posada en funcionament dels serveis comuns processals i de les secci-
ons

La creació i posada en funcionament dels serveis comuns processals que es pre-
veuen a l’annex d’aquest Decret i, si escau, de les seccions al territori, s’ha de fer 
de forma gradual i progressiva, de conformitat amb les lleis processals i en funció 
de les necessitats organitzatives i tècniques i de les disponibilitats d’ubicació i 
pressupostàries.

Segona
Serveis comuns, oicines o àmbits pilots de treball creats o implantats amb ante-
rioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret

Els serveis comuns o oficines creades amb anterioritat a l’aprovació de la Llei 
orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, les funcions dels quals siguin iguals o similars 
a les que s’atribueixen als nous serveis han de quedar suprimits a mesura que es 
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posin en funcionament els serveis comuns processals previstos a l’annex d’aquest 
Decret.

Els serveis comuns processals i àmbits pilots de treball que s’hagin implantat 
mitjançant resolució de la consellera de Justícia, amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest Decret, amb totes o part de les funcions que es preveuen en aquest, 
mantenen el seu funcionament fins al moment que es dicti l’ordre a què es refereix 
l’article 7.2 d’aquest Decret. El personal continuarà adscrit provisionalment en els 
llocs on es trobi prestant serveis a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret, en 
tant no es procedeixi als processos d’acoblament i nomenament del personal als 
nous llocs de treball.

Tercera
Creació i posada en funcionament del Servei Comú Processal d’Execució Penal 
dels Òrgans Judicials Unipersonals de Barcelona i del Servei Comú Processal 
d’Execució Social de Barcelona

El Servei Comú Processal d’Execució Penal dels Òrgans Judicials Unipersonals 
de Barcelona s’ha de crear i posar en funcionament sens perjudici que el Consell 
General del Poder Judicial deixi sense efecte els acords del Ple del Consell General 
del Poder Judicial de dates 20 de desembre de 2000 i de 24 de abril de 2002, en 
virtut dels quals es va atribuir, respectivament, als Jutjats Penals núm. 12, 15 i 21 
de Barcelona, i al Jutjat Penal núm. 24 de Barcelona, el coneixement, amb caràcter 
exclusiu, de les execucions pròpies de l’ordre jurisdiccional penal, i dels acords 
que el Consell General del Poder Judicial pugui adoptar amb relació als òrgans 
judicials afectats.

El Servei Comú Processal d’Execució Social de Barcelona s’ha de crear i posar 
en funcionament sens perjudici que el Consell General del Poder Judicial deixi 
sense efectes l’Acord del Ple de 20 de desembre de 2000 en virtut del qual es va 
mantenir l’especialització en matèria de processos d’execució laboral dels Jutjats 
Socials núm. 5, 23 i 30 de Barcelona, i dels acords que el Consell General del Poder 
Judicial pugui adoptar amb relació als òrgans judicials afectats.

Quarta
Registre Civil

El Departament competent en matèria de justícia, dins l’àmbit de les seves atribu-
cions, ha d’organitzar l’oficina del Registre Civil Únic de Barcelona i de les diferents 
unitats processals de suport directe encarregades del registre civil, mitjançant la 
corresponent relació de llocs de treball, i ha de dotar els llocs de responsable i d’altres 
de singulars que requereixin les necessitats organitzatives d’aquest servei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Règim transitori d’acoblament del personal
Mentre no s’aprovi la relació de llocs de treball del personal al servei de 

l’Administració de justícia i es produeixin els processos d’acoblament i no-
menament del personal als nous llocs de treball, s’entén que aquest personal 
continua prestant servei en les seves actuals destinacions, amb les retribucions 
que hi corresponen.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor al mes de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de novembre de 2010
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JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia

ANNEX

Previsió dels serveis comuns processals que hi ha d’haver als diferents partits 
judicials i de la seva estructura

Partits judicials que comptin només amb òrgans judicials unipersonals

1. Partits judicials amb dos jutjats de primera instància i instrucció
En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal general.

2. Partits judicials amb tres i quatre jutjats de primera instància i instrucció
En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal general i un 

servei comú processal d’execució.

3. Partits judicials amb cinc o més jutjats de primera instància i instrucció i si 
s’escau, amb jutjats de violència sobre la dona

3.1 En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal general 
i un servei comú processal d’execució.

3.2 El servei comú processal general s’estructura en la secció d’actes de comu-
nicació i auxili judicial.

3.3 El servei comú processal d’execució s’estructura en les seccions se-
güents:

3.3.1 Partits judicials amb cinc i sis jutjats de primera instància i instrucció: una 
secció d’execució.

3.3.2 Partits judicials amb set o més jutjats de primera instància i instrucció:
a) Secció civil.
b) Secció d’instrucció.

4. Partits judicials amb quatre o més jutjats de primera instància i instrucció, i, 
si s’escau, amb jutjats de violència sobre la dona i amb jutjats d’altres classes

4.1 En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal general 
i un servei comú processal d’execució.

4.2 Aquests serveis comuns processals assumeixen les funcions pertinents 
respecte de tots els òrgans judicials amb seu al partit judicial corresponent.

4.3 El servei comú processal general s’estructura en una secció d’actes de 
comunicació i auxili judicial.

4.4 El servei comú processal d’execució s’estructura en les seccions se-
güents:

a) Secció civil i social.
b) Secció d’instrucció i penal.
La secció d’instrucció i penal del servei comú processal d’execució assumeix 

les funcions d’execució de les resolucions que dictin els òrgans judicials de l’ordre 
jurisdiccional penal del seu àmbit territorial.

5. Partits judicials amb separació de jurisdiccions (primera instància i instrucció) 
i, si s’escau, amb jutjats de violència sobre la dona

5.1 En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal general, 
un servei comú processal d’ordenació del procediment i un servei comú processal 
d’execució.

5.2 El servei comú processal general s’estructura en una secció d’actes de 
comunicació i auxili judicial.

5.3 El servei comú processal d’ordenació del procediment s’estructura en les 
seccions següents:
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a) Secció civil.
b) Secció de jurisdicció voluntària i actes de conciliació.
b) Secció d’instrucció.
5.4 El servei comú processal d’execució s’estructura en les seccions se-

güents:
a) Secció civil.
b) Secció d’instrucció.

6. Partits judicials amb separació de jurisdiccions (primera instància i instrucció), 
i, si s’escau, amb jutjats de violència sobre la dona i amb jutjats d’altres classes

6.1 En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal general, 
un servei comú processal d’execució i un servei comú processal d’ordenació del 
procediment.

6.2 Aquests serveis comuns processals assumeixen les funcions pertinents 
respecte de tots els òrgans judicials amb seu al partit judicial corresponent.

6.3 El servei comú processal general s’estructura en una secció d’actes de 
comunicació i auxili judicial.

6.4 El servei comú processal d’ordenació del procediment s’estructura en les 
seccions següents:

a) Secció civil.
b) Secció de jurisdicció voluntària i actes de conciliació de qualsevol ordre 

jurisdiccional.
c) Secció d’instrucció.
d) Secció penal.
e) Secció social.
6.5 El servei comú processal d’execució s’estructura en les seccions se-

güents:
a) Secció civil, família i social.
b) Secció d’instrucció i penal.
La secció d’instrucció i penal del servei comú processal d’execució assumeix 

les funcions d’execució de les resolucions que dictin els òrgans judicials de l’ordre 
jurisdiccional penal del seu àmbit territorial.

Partits judicials amb òrgans judicials unipersonals i col·legiats

7. Partits judicials de Lleida, Tarragona i Girona
7.1 En aquests partits judicials hi ha d’haver un servei comú processal gene-

ral, un servei comú processal d’ordenació del procediment dels òrgans judicials 
unipersonals, un servei comú processal d’ordenació del procediment dels òrgans 
judicials col·legiats, un servei comú processal d’execució civil i un servei comú 
processal d’execució penal.

7.2 El servei comú processal general assumeix les funcions pertinents respecte 
de tots els òrgans judicials amb seu al partit judicial corresponent. S’estructura en 
les seccions següents:

a) Secció d’actes de comunicació i auxili judicial.
b) Secció de caixa única.
7.3 El servei comú processal d’ordenació del procediment dels òrgans judicials 

unipersonals assumeix les funcions d’ordenació del procediment respecte de tots 
els òrgans judicials unipersonals que tinguin seu al partit judicial corresponent. 
S’estructura en les seccions següents:

a) Secció civil.
b) Secció de jurisdicció voluntària i actes de conciliació de qualsevol ordre 

jurisdiccional.
b) Secció d’instrucció.
c) Secció penal.
d) Secció social.
e) Secció contenciosa administrativa.
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7.4 El servei comú processal d’ordenació del procediment dels òrgans judicials 
col·legiats, assumeix les funcions d’ordenació del procediment respecte de tots els 
òrgans judicials col·legiats que tinguin seu al partit judicial corresponent. S’estruc-
tura en les seccions següents:

a) Secció civil.
b) Secció penal.
7.5 El servei comú processal d’execució civil assumeix les funcions d’execució 

de les resolucions judicials que dictin els òrgans judicials amb seu al partit judicial 
corresponent en els ordres jurisdiccionals civil, contenciós administratiu i social. 
S’estructura en les seccions següents:

a) Secció civil.
b) Secció contenciosa administrativa i social.
7.6 El servei comú processal d’execució penal assumeix les funcions d’execució 

de les resolucions judicials que dictin els òrgans judicials de l’ordre jurisdiccional 
penal del seu àmbit territorial.

S’estructura en la secció d’execució dels jutjats d’instrucció, penals i de l’audi-
ència.

8. Partit judicial de Barcelona
8.1 En aquest partit judicial hi ha d’haver els serveis comuns processals se-

güents:
8.1.1 Serveis comuns processals generals:
a) Servei Comú Processal General dels òrgans judicials de Barcelona de la Ciutat 

de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.
b) Servei Comú Processal General dels òrgans judicials de Barcelona Ciutat.
8.1.2 Serveis comuns processals d’ordenació del procediment:
a) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Uniper-

sonals Civils.
b) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Unipersonals 

de l’Ordre Jurisdiccional Penal.
c) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Unipersonals 

Contenciosos Administratius.
d) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Uniper-

sonals Socials.
e) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment de l’Audiència Provincial 

de Barcelona en l’Àmbit Civil.
f) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment de l’Audiència Provincial 

de Barcelona en l’Àmbit Penal.
g) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya en l’Àmbit Civil i Penal.
h) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya en l’Àmbit Contenciós Administratiu.
i) Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya en l’Àmbit Social.
8.1.3 Serveis comuns processals d’execució:
a) Servei Comú Processal d’Execució Civil.
b) Servei Comú Processal d’Execució Penal dels Òrgans Judicials Uniperso-

nals.
c) Servei Comú Processal d’Execució Penal dels Òrgans Judicials Col·legiats.
d) Servei Comú Processal d’Execució Contenciosa Administrativa i Social.
8.2 El Servei Comú Processal General dels òrgans judicials de Barcelona 

de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat assumeix les 
funcions corresponents a aquest tipus de servei respecte als òrgans judicials de 
Barcelona que tenen la seva seu en aquest complex judicial. S’estructura en les 
seccions següents:

a) Secció de suport a la guàrdia.
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b) Secció de registre i repartiment.
c) Secció d’actes de comunicació i auxili judicial.
d) Secció de caixa única.
e) Secció concursal.
8.3 El Servei Comú Processal General dels òrgans judicials de Barcelona 

Ciutat assumeix les funcions corresponents a aquest tipus de servei respecte a la 
resta d’òrgans judicials de Barcelona que es troben ubicats en edificis del centre de 
la ciutat de Barcelona. S’estructura en les seccions següents:

a) Secció de registre i repartiment.
b) Secció d’actes de comunicació i auxili judicial.
c) Secció de caixa única.
8.4 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Uni-

personals de l’Ordre Jurisdiccional Civil assumeix les funcions d’ordenació del 
procediment respecte als òrgans judicials unipersonals de l’ordre jurisdiccional 
civil amb seu en aquest partit judicial.

S’estructura en les seccions següents:
a) Seccions de 1a instància.
b) Seccions de família.
c) Seccions mercantils.
d) Secció d’incapacitacions.
e) Secció de jurisdicció voluntària i actes de conciliació.
8.5 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Uni-

personals de l’Ordre Jurisdiccional Penal assumeix les funcions d’ordenació del 
procediment respecte als òrgans judicials unipersonals de l’ordre jurisdiccional 
penal amb seu en aquest partit judicial.

S’estructura en les seccions següents:
a) Seccions d’instrucció.
b) Secció penal.
c) Secció de violència sobre la dona.
d) Secció de menors.
e) Secció de vigilància penitenciària.
8.6 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans 

Unipersonals Contenciosos Administratius assumeix les funcions d’ordenació del 
procediment respecte als òrgans judicials unipersonals de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu amb seu en aquest partit judicial.

S’estructura en seccions dels jutjats contenciosos administratius.
8.7 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment dels Òrgans Uni-

personals Socials assumeix les funcions d’ordenació del procediment respecte als 
òrgans judicials unipersonals de l’ordre jurisdiccional social amb seu en aquest 
partit judicial.

S’estructura en seccions dels jutjats socials.
8.8 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment de l’Audiència 

Provincial de Barcelona en l’Àmbit Civil assumeix les funcions d’ordenació del pro-
cediment respecte a les seccions civils de l’Audiència Provincial de Barcelona.

S’estructura en seccions civils.
8.9 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment de l’Audiència 

Provincial de Barcelona en l’Àmbit Penal assumeix les funcions d’ordenació del pro-
cediment respecte a les seccions penals de l’Audiència Provincial de Barcelona.

S’estructura en seccions penals.
8.10 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya en l’Àmbit Civil i Penal, assumeix les funcions 
d’ordenació del procediment respecte a la Sala Civil i Penal d’aquest Tribunal.

8.11 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en l’Àmbit Contenciós Administratiu assumeix 
les funcions d’ordenació del procediment respecte a la Sala Contenciosa Adminis-
trativa d’aquest Tribunal.
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8.12 El Servei Comú Processal d’Ordenació del Procediment del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya en l’Àmbit Social, assumeix les funcions d’ordenació 
del procediment respecte a la Sala Social d’aquest Tribunal.

8.13 El Servei Comú Processal d’Execució Civil assumeix les funcions d’exe-
cució de les resolucions que dictin els òrgans judicials de l’ordre jurisdiccional civil 
amb seu en aquest partit judicial.

S’estructura en les seccions següents:
a) Seccions civils i mercantils.
b) Seccions de família.
8.14 El Servei Comú Processal d’Execució Penal dels Òrgans Judicials Uni-

personals assumeix les funcions d’execució de les resolucions que dictin els òrgans 
judicials unipersonals de l’ordre jurisdiccional penal del seu àmbit territorial.

S’estructura en les seccions següents:
a) Seccions d’instrucció i penal.
b) Secció de menors.
8.15 El Servei Comú Processal d’Execució Penal dels Òrgans Judicials Col·legiats 

assumeix les funcions d’execució de les resolucions que dictin els òrgans judicials 
col·legiats de l’ordre jurisdiccional penal amb seu al partit judicial de Barcelona.

S’estructura en la secció de l’Audiència Provincial i del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

8.16 El Servei Comú Processal d’Execució Contenciosa Administrativa i Social 
assumeix les funcions d’execució de les resolucions dels òrgans judicials de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu i social amb seu en aquest partit judicial.

S’estructura en les seccions següents:
a) Seccions de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 

dels jutjats socials.
b) Secció de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya i dels jutjats contenciosos administratius.
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