Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Relacions
amb l’Administració de Justícia

Cobertura dels serveis essencials del registre civil dels jutjats de pau
D’acord amb el Protocol d’actuació per a la cobertura dels serveis essencials del
registre civil aprovat el 27 de març, el personal dels jutjats de pau, en general, estarà en
situació de disponibilitat i, atès que actualment no disposa d’accés remot al sistema
informàtic (Inforeg), estarà localitzable per atendre les actuacions essencials del registre
civil previstes a la Instrucció 1/2020, de 15 de març.
A Catalunya hi ha 898 jutjats de pau, dels quals 155 estan servits per personal de
l’Administració de justícia (88 jutjats de pau i 67 agrupacions de secretaries de jutjats de
pau) amb una plantilla total de 429 funcionaris de l’Administració de justícia.
Aquests jutjats de pau han de garantir la prestació efectiva de les actuacions essencials
de servei públic pròpies del registre civil, identificades als efectes normatius pertinents
per les respectives resolucions del Ministeri de Justícia de data 14, 23 i 30 de març de
2020 respectivament, per la qual cosa les dotacions previstes en la disposició segona
de la Resolució del Ministeri de 23 de març prestaran el servei en règim de disponibilitat
mitjançant torns rotatoris per atendre el registre civil.
El secretari del jutjat de pau establirà els torns de disponibilitat immediata, i indicarà el
telèfon de localització permanent del funcionari en horari de 9 a 14 h. Aquesta
informació es comunicarà al deganat del partit judicial corresponent, a l’ajuntament i al
Departament de Justícia. En un lloc visible del jutjat de pau es col·locarà un rètol
informatiu adreçat a la ciutadania, on també constarà el telèfon on cal trucar fora
d’aquest horari.
Podeu consultar les dades de contacte dels deganats al directori de seus:
http://justicia.gencat.cat/directori-seus

Jutjat de Pau
Serveis essencials del Registre Civil: llicències d’enterrament, matrimonis in articulo
mortis, i naixements en termini peremptori (quan estigui proper el venciment del termini
d’inscripció).
De 9 a 14 h, truqueu al telèfon:
Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon:
(deganat del partit judicial/ jutjat de guàrdia segons el partit judicial)
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