
Entrada en vigor i objecte 

Amb l’ànim de modernitzar el 
nostre sistema de tutela del Dret 
privat i descongestionar els Jut-
jats, i en compliment del que 
disposa la Llei 1/2000, d'Enjudi-
ciament Civil (LEC), el passat 3 
de juliol es va publicar en el 
BOE la Llei de Jurisdicció Vo-
luntària (LJV).  

La LJV separa la Jurisdicció 

dicialitzats, entre d’altres 
assumptes, la formalització de 
matrimonis civils, els divorcis 
consensuats (sense fills me-
nors), assumptes successoris, i 
convocatòria de Juntes. 

La competència d’aquests ex-
pedients es deriva a Notaris i 
altres professionals jurídics. 

Com s’ha dit, d’una banda, es 
treu de l’esfera judicial la re-
solució de determinats as-
sumptes de J.V. i s’atribueix 
la seva competència a d’al-
tres operadors jurídics 
(Notaris i Registradors de la 
Propietat i Mercantils), d’ara 
endavant, “Operadors”. 

 

D’altra banda, respecte els 
assumptes que es mantenen 
a l’Administració de Justícia, 

es descarrega als Jutges, 
atribuint als Secretaris judi-
cials, l’impuls i direcció dels 
expedients i la decisió de 
fons en alguns assumptes 
(per exemple: declaració d’ 
absència o mort). Com a regla 
general, se segueix reser-
vant la decisió de fons al 
Jutge en aquells expedients 
que precisin d’una especial 
tutela, actes que afectin a 
drets substantius, i quan esti-

guin en joc drets de menors o 
persones amb capacitat modi-
ficada judicialment (abans, 
“incapaços”). 

 

I, per últim, s'estableix un 
nou procediment general de 
J.V., amb normes actualitza-
des i simplificades, menys 
costós i més ràpid que el fins 
ara vigent.  

ENLLAÇOS: 
 

Llei 15/2015, de 2 de juliol. 
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ENTRADA EN VIGOR :  
en general, el  

23 DE JULIOL DE 2015, 
encara que certes disposicions 

entraran en vigor  
el 15/10/2015 i el 30/06/2017. 

 
EL “MONITORI  

NOTARIAL” 

En general, el creditor d’un 
deute civil o mercantil, do-
cumentat i exigible, de 
qualsevol quantia i origen, 
podrà requerir el pagament 
al deutor per mitjà de Nota-
ri del domicili o residència 
habitual del deutor. 

 

El deutor disposarà de 20 
dies hàbils per pagar o bé 
formular oposició.  

 

En cas d’oposició, l’as-
sumpte es redirigeix a la 
via judicial. 

 

Atenció: el mes d’agost és 
hàbil a aquests efectes. 

 

En cas de silenci, queda 
oberta la via judicial execu-
tiva contra el deutor.  

 

L’oferiment de pagament i 
la consignació podran fer-
se també davant Notari. 
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CIRCULAR Nº 10 

LLEI 15/2015 DE JURISDICCIÓ  
VOLUNTÀRIA 

Distribució de competències entre Jutges, Secretaris Judicials, Notaris i  
Registradors de la Propietat i Mercantils 

La Llei atribueix, en alguns ca-
sos, competències compartides 
a diversos operadors  
(competència concurrent) i, en 
altres, a un únic operador.  

Quan una competència és 
concurrent entre diversos 
operadors, iniciada o resolta 
definitivament una actuació per 
un d’ells, no es podrà iniciar o 
continuar un altre expedient 
amb idèntic objecte davant 
d’altre.   

Competències dels Notaris: 
Entre d’altres, la majoria dels 
actes de caràcter testamentari  i 
successori (declaració d’hereu 
abintestat, protocol·lització de 
testaments hològrafs, obertura 
de testaments tancats etc.), 
celebració de matrimonis civils 
(a partir de 30/06/17), formalit-
zació de divorcis consensuats 
(sense fills menors) i, en con-
currència amb secretaris judici-
als, assumptes relatius a deutes 
(veure “Monitori Notarial”). 

Competències dels Regis-
tradors mercantils: 

Convocar la Junta General 
d’Accionistes o Socis de SA i 
SL, nomenar liquidadors i au-
ditors, etc. 
 

Competències de Registra-
dors de la Propietat:  

Alliberar càrregues, reprendre 
el tracte successiu, fixar deli-
mitacions, immatricular finques 
no inscrites, etc.  
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Segueixi’ns a: 

 

Voluntària (“J.V.”) de la regu-
lació processal comú.  

A la J.V. no hi ha conflicte, 
litigi, ni interessos enfrontats. 
Només, la necessitat de tute-
lar i protegir determinats drets 
i interessos en assumptes 
civils o mercantils, en els 
quals no hi ha controvèrsia. 

Per exemple, quedaran desju-

La Llei preveu la possibilitat 
d’obtenir el dret de justícia 
gratuïta en aquells expedients 
atribuïts a Notaris i Registra-
dors.  

La intervenció d’advocat y 
procurador és preceptiva en 
determinats expedients de 
J.V., però no en altres.    

La Llei regula la modificació 

d’un gran nombre de cossos 
legals degut a la heterogeneï-
tat dels procediments de Dret 
civil i mercantil a què afecta. 

Nota: Quedem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte. Recordi, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclu-
sivament informativa. Qualsevol actuació s’ha de consultar abans amb els nostres especialistes. 
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Principals novetats de la Llei:  
desjudicialització i nou procediment de jurisdicció voluntària (J.V.) 

Altres novetats 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
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