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PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA,  LA SECRETARIA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA, L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 

PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA, D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 

LLANÇAMENT AL PARTIT JUDICIAL DE BARCELONA 

 
Barcelona,  4 de març de 2013 

 
R e u n i t s:  
 

L’Excel·lentíssim Senyor Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, nomenat en virtut del Reial decret 1515/2010, de 5 de 

novembre (BOE núm. 292, de 03.12.2010),  

 

L’Excel·lentíssim Senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde de Barcelona, 

assistit en aquest per l’Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari Gral de l’Ajuntament de 

Barcelona, que actua com a fedatari, en ús de les facultats conferides per la 

Disp.Addic 2ª de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 

l’empleat Públic, i pels arts. 2 i 3 del Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre. 

 

L’Honorable Senyor Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la 
vicepresidenta del Govern, els consellers/es dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya i el secretari del Govern (DOGC núm. 6281 Annex, de 27.12.2012), 
 
La Il·lustríssima Senyora M. Antònia Amigo de Palau, secretària de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nomenada per l’Ordre JUS/42/2010, de 18 

de gener (BOE núm. 19, de 22.01.2010), 

 

L’Excel·lentíssim Senyor Pedro L. Yúfera Sales, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona, 

 

L’Excel·lentíssim Senyor Ignacio López Chocarro, degà de l’Il·lustre Col·legi de 

Procuradors dels Tribunals de Barcelona,  

 

Les parts ens reconeixem la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i 

manifestem: 

  
Els períodes de crisi econòmica provoquen un augment dels procediments que porten 

aparellada en execució el llançament de l’habitatge (desnonaments en les seves 

diferents modalitats, execucions hipotecàries, execució de laudes arbitrals, etc.). El 

partit judicial de Barcelona, igual que la resta de partits judicials de Catalunya, ha 

sofert aquest increment de llançaments, al qual ha d’afegir-se un element qualitatiu, 
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com és l’augment de la perillositat en la pràctica d’aquestes diligències. Han estat 

diverses les situacions en les quals s’han esgrimit armes a la comissió judicial, s’ha 

rebut amenaces i, fins i tot, s’ha produït algun intent de suïcidi. 

 

Els escassos marges legals a la discrecionalitat judicial en la matèria determinen un 

constant flux cap als recursos socials que les diferents administracions posen en favor 

dels afectats. Així, només en els vuit primers mesos de 2012, han estat 227 les 

sol·licituds judicials a l’adreça de Família i Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona en què s’ha sol·licitat l’assistència de treballadors socials en llançaments 

judicials.  

 

Aquesta situació ha donat lloc a un esforç dels actors institucionals per pal·liar-la en la 

mesura del possible, del qual són exemple els acords del grup de treball Els ciutadans 
i la Justícia, creat en el si de l’Observatori Català de la Justícia del Departament de 

Justícia, o el Protocol de col·laboració subscrit entre l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 

de Barcelona i l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona el 26 de març de 2012, en la 

línia de col·laboració institucional en què s’insereix aquest Protocol que té com a 

objectiu posar en contacte amb la major celeritat els ciutadans afectats amb els serveis 

municipals amb la finalitat que aquells coneguin i accedeixin al catàleg de serveis, 

contactes i possibilitats d’acció que hi hagi a cada moment, així com evitar riscos i 

proporcionar garanties a la comissió judicial. 

 

Per tot això, les parts signants subscrivim, de mutu acord, aquest Protocol que 

subjectem als acords següents,  

 

A c o r d s: 
 

1. Als efectes d’aquest Protocol d’actuació, es defineixen com a situacions de risc 

social derivades de procediments judicials que determinin directament la pèrdua de 

l’habitatge habitual, aquelles en què es produeixi almenys una de les circumstàncies 

següents: 

 

a) Existència de persones de la tercera edat soles  

b) Existència de persones disminuïdes físicament, psíquicament o sensorialment 

c) Existència de persones amb trastorns mentals 

d) Existència de menors d’edat 

e) Existència de persones en situació irregular 

f) Supòsits d’habitatges «ocupats» 

g) Supòsits d’habitatges molt bruts o desordenats  

h) Existència d’animals domèstics 

i) Subministrament de gas natural i/o electricitat en vigor o altres anàlogament 

perillosos 
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j) Qualsevol altres situacions anàlogues i/o perilloses 

 
2. Els col·legis d’Advocats i de Procuradors dels Tribunals de Barcelona promouran 

entre els col·legiats —quant als procediments de desnonament, hipotecaris i 

qualssevol altres que comportin o puguin comportar directament la pèrdua de 

l’habitatge habitual del demandat— la conveniència de fer constar, mitjançant un 

altresí a la demanda, les circumstàncies de risc social que els seus clients els hagin fet 

constar o el fet d’ignorar-les,  i cas de comparèixer representant  o  defensant al 

demandat, en l´escrit de contestació o en escrit dirigit específicament al Jutjat en 

aquest sentit. 

 
3. L’Ajuntament de Barcelona posarà, a disposició del Servei d’Actes de Comunicació 

de Barcelona perquè s’uneixi a la documentació judicial que s’hagi de lliurar als 

demandats en aquests procediments, fullets informatius dels diferents recursos socials 

existents en aquests casos i als quals aquests puguin accedir.  

 
4. L’Ajuntament de Barcelona posarà així mateix a disposició del Col·legi de 

Procuradors dels Tribunals de Barcelona els fullets esmentats —fins i tot en versió 

electrònica imprimible— perquè, en els supòsits d’actes de comunicació realitzats 

directament pels seus col·legiats conforme a la normativa processal vigent, es pugui 

donar compliment a la labor informativa descrita a l’apartat anterior. 

 
5. El Servei d’Actes de Comunicació de Barcelona disposarà que aquests fullets 

s’uneixin als emplaçaments que es facin amb els demandats i indicarà que, en la seva 

pràctica i en general, en la pràctica dels actes de comunicació en aquests 

procediments, s’inclogui: 

 

a) La consignació per part de la comissió judicial de qualssevol de les situacions de 

risc social descrites a l’apartat 1. 

b) De forma expressa, es farà constar en la diligència que estengui la comissió judicial 

el consentiment eventual dels demandats al fet que l’existència del procediment es 

posi en coneixement dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona, als quals es 

lliurarà una comunicació informativa de la situació de risc social sobre aquest tema en 

cas de prestar-se el consentiment indicat. 

 
6. El Departament de Justícia, amb subjecció en tot cas a les disponibilitats 

pressupostàries, i de conformitat amb la Secretaria de Govern, efectuant, si escau, les 

modificacions necessàries en els sistemes de gestió processal o per qualsevol altre 

sistema en suport paper, cuidarà que la documentació dels actes de comunicació que 

s’hagin d’efectuar i la posterior comunicació als serveis socials, permetin donar 

compliment al que disposa l’apartat 5. Igualment, en coordinació amb el personal de 

l’Excm. Ajuntament de Barcelona i dins la formació que el Departament imparteix 
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mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, realitzarà les accions 

de formació necessàries perquè el personal judicial (de nou ingrés, personal interí i 

funcionari de carrera) que hagi de practicar les diligències pugui completar verbalment 

la informació que s’hagi de subministrar als demandats. 

 
7. Coneguda la situació de risc en qualsevol fase de tramitació del procediment 

judicial, l’òrgan judicial o, si la situació es coneix una vegada ferma la sentència o 

resolució judicial que dóna lloc al llançament i sol·licitat aquest, el Servei d’Actes de 

Comunicació de Barcelona es dirigiran als serveis socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, a fi que els equips mixtos integrats per personal d’aquests serveis i per 

membres de la Guàrdia Urbana avaluï la possible situació de risc social i les mesures 

per evitar-lo, si escau, adoptades i/o proposades amb termini d’execució d’aquestes, 

així com la seguretat de la comissió judicial en la realització d’aquest acte. 

 
8. En el termini màxim de deu dies, els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona 

remetran l’informe-avaluació a partir del qual el Servei d’Actes de Comunicació de 

Barcelona en coordinació amb el secretari responsable de la tramitació del 

procediment judicial disposarà el que correspongui amb vista a la pràctica del 

llançament, si escau, amb el trasllat previ a la part executant i l’auxili a aquesta que 

s’estimi necessari dels indicats serveis socials, altres serveis municipals (unitat de 

zoonosi o similar), subministradores de gas o electricitat, manyans i/o Guàrdia Urbana. 

 
9. En el supòsit que de l’informe-avaluació es desprengui una situació de risc per a la 

seguretat de la comissió judicial, el secretari de l’òrgan judicial o el Servei d’Actes de 

Comunicació de Barcelona, una vegada rebuda l’ordre de llançament, sol·licitarà 

l’auxili dels Mossos d’Esquadra amb la finalitat que acompanyin la comissió judicial a 

realitzar la pràctica de la diligència de llançament. 

 
10. Totes les comunicacions a què fa referència aquest Protocol, incloses les dirigides 

als professionals implicats, amb l’excepció de les comunicacions processals adreçades 

a les parts, ho seran mitjançant un correu electrònic, a les adreces específiques que 

cada part faciliti a tal efecte. 

 
11. Es constituirà una Comissió Mixta de Seguiment d’aquest Protocol presidida pel 

president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o persona en qui delegui i de 

la qual formaran part la resta de signants o les persones en qui deleguin. 

 

Aquesta Comissió es reunirà ordinàriament amb una periodicitat anual i amb caràcter 

extraordinari sempre que el president ho consideri necessari, per si o a proposta 

d’algun dels representants de les parts. 
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Aquesta Comissió vetllarà pel bon funcionament de l’aplicació d’aquest Protocol així 

com resoldrà els dubtes que es puguin derivar de la seva execució pràctica. 

 

12. L’àmbit d’aplicació d’aquest Protocol és el partit judicial de Barcelona. 

 

13. Aquest Protocol entrarà en vigor a partir del dia de la data de la signatura i tindrà 

una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes 

anuals si no ha estat denunciat per alguna de les parts amb una antelació de noranta 

dies. 

 

14. Les referències al Servei d’Actes de Comunicació del Deganat de Barcelona i al 

seu personal s’entenen fetes, als exclusius efectes d’aquest Protocol, al servei comú 

processal corresponent que, sigui quina en sigui la denominació, assumeixi la 

realització dels actes de comunicació i l’execució dels llançaments, com a 

conseqüència bé de la implantació al partit judicial de Barcelona del nou model 

d’oficina judicial dissenyat pel Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i 

organització de l’oficina judicial a Catalunya, o bé de reformes legislatives.  

 

I, com a prova de conformitat, les parts signem aquest Protocol per sextuplicat, en el 

lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 

 

 
 


