
Informem als nostres clients dels Criteris d'interpretació del Jutjat de Primera Instància 8 de 

Sabadell en relació al cumpliment dels régims de visites arrel del Real Decret 463/2020 que 

declara l'Estat d'alarma 

 

"INTERPRETACIÓ DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 8 DE SABADELL SOBRE LA VIGÈNCIA 

DELS RÈGIMS DE VISITES AMB MENORS DURANT L’ESTAT D’ALARMA  

En relació amb les qüestions plantejades per varis companys en el sentit d’interpretar si amb 

l’actual estat d’alarma les visites amb els menors han d’entendre’s suspeses o si s’han de 

complir, hem mantingut des del Col·legi d’Advocats una conversa amb el magistrat del Jutjat de 

Primera Instància nº 8 de Sabadell, Il·lustríssim Felipe Javier Pérez Castillo, que ens indica que el 

criteri  del Jutjat és el següent: 

 

1.) Amb caire general les visites de cap de setmana i les visites intersetmanals amb 

pernocta han de mantenir-se a la fi de vetllar pel contacte entre els menors i ambdós 

progenitors. 

 

2.) Les visites intersetmanals s’hauran de mantenir en els supòsits en que la distància 

entre els domicilis dels progenitors facilitin el ràpid trasllat i que es pugui gaudir de la 

visita en el domicili del progenitor que no ostenta la guarda. 

 

En cap cas s’ha de mantenir una visita que no es pugui dur a terme al domicili habitual 

del progenitor no custodi. 

 

En tot cas s’ha de vetllar per l’interès del menor i el progenitor que s’encarregui del trasllat ha 

de vetllar per tal que el menor no tingui contacte amb terceres persones durant el referit 

trasllat i que no accedeixi a dependències diferents del domicili del progenitor no custodi com 

podrien ser establiments comercials, domicilis de terceres persones… 

 

Aquesta interpretació és tant per sistemes de guarda individual com per sistemes de guarda 

compartida en el que existeixi establerta visites intersetmanals. 

 

El Magistrat prega que es faci servir el sentit comú i que els progenitors intentin arribar a 

acords puntuals que facilitin la gestió diària i que beneficiïn al menor. 

 

En tot cas si hi ha algun canvi de criteri a causa de com avancin els esdeveniments socials el 

Jutjat ho comunicarà al Col·legi d’Advocats." 

 

 

 


