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1. Introducció 

Per al Departament de Justícia és una prioritat transformar l’Administració de justícia amb 

l’objectiu d’assolir una justícia àgil i eficient, que s’adapti a les necessitats del segle XXI i 

pugui donar resposta als nous reptes que la societat planteja. És en aquest context en què 

es va iniciar la implementació de l’oficina judicial, que pretén canviar l’organització de jutjats i 

tribunals i potenciar la coordinació i la cooperació de tots els agents intervinents per facilitar 

les relacions dels òrgans judicials amb els agents externs. 

 

Amb aquest propòsit, el Departament edita aquest Manual, que pretén ser una eina de 

consulta per facilitar la feina dels professionals en el nou entorn organitzatiu de l’oficina 

judicial. A continuació es proposen pautes de treball i de relació amb l’Administració de 

justícia, i es posen a l’abast d’advocats, procuradors i graduats socials els recursos de què 

disposem, que poden ser-los útils en la seva tasca diària. 

 

2. L’oficina judicial 

2.1. Per què cal una nova organització? 

En el marc de la modernització de l’Administració de justícia a Catalunya, esdevé una 

necessitat renovar l’organització actual d’aquesta Administració per assolir una justícia 

moderna, àgil i eficient, i situar-la a l’alçada de les organitzacions del s. XXI, a fi que pugui 

donar resposta als nous reptes que la societat planteja i oferir un servei òptim a la 

ciutadania. 

 

Per tal d’aconseguir aquesta fita, i d’acord amb les línies estratègiques que va definir el 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, s’incideix directament en 

l’organització i el funcionament dels òrgans judicials; en la definició dels llocs de treball; en 

els equipaments, i en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Amb la implementació de l’oficina judicial es pretén potenciar la coordinació i la cooperació 

de les persones per assolir alts nivells d’agilitat i eficàcia que incideixin en el servei a la 

ciutadania. 
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2.2. Què s’entén per oficina judicial? 

L’oficina judicial es defineix com l’organització de caràcter instrumental que serveix de suport 

a l’activitat jurisdiccional de jutges i tribunals. 

 

Aquest model organitza i introdueix els criteris d’agilitat, eficàcia, eficiència, racionalització 

del treball i dels recursos disponibles, responsabilitat per la gestió, coordinació i cooperació 

entre les unitats especialitzades que integren l’oficina judicial i entre altres administracions, 

de manera que la ciutadania obtingui un servei pròxim i de qualitat (art. 435 de la LOPJ). 

 

El model d’oficina judicial a Catalunya s’ha dissenyat tenint en compte quatre eixos: 

organització, recursos humans, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i edificis.  

 

L’OFICINA JUDICIAL

ORG RH TIC EDIFICIS

Modernització 

Administració Justícia

 

 

Actualment, el Departament de Justícia ja ha implementat l’oficina judicial a diversos partits 

judicials. Més informació sobre els partits implementats al web de l’Administració de justícia 

de Catalunya, a l’apartat oficina judicial.  
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2.3. Quins objectius persegueix l’oficina judicial? 

Amb la implementació de l’oficina judicial es pretén potenciar la coordinació i la cooperació 

de les persones per tal d’assolir alts nivells d’agilitat i eficàcia que incideixin de manera 

notòria en un millor servei a la ciutadania. 

 

Estratègia 

Compactar diverses funcions en un conjunt de serveis comuns que abastin i donin servei a 
diversos òrgans judicials.  

Descarregar els jutges de tasques processals i administratives, i millorar el suport a la seva 
funció d’administrar justícia. 

Enfortir els mecanismes de direcció de l’oficina judicial. 

Dotar i organitzar els recursos i desenvolupar nous processos de treball. 

Convertir les TIC en l’instrument principal de treball i comunicació. 

 

Objectius 

Assolir una justícia més propera, àgil, eficaç i transparent. 

Incrementar la qualitat del servei.  

Millorar l’eficiència de la resposta judicial. 

Garantir la integritat i la seguretat de la informació.  

Millorar la comunicació i l’intercanvi d’informació.  

Racionalitzar i optimitzar els recursos i els espais. 

Facilitar les relacions i optimitzar els mètodes de treball. Millorar la tramitació reduint temps 
d’espera) i el suport a la funció jurisdiccional. 
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2.4. Com canvia l’organització? 

Hi ha un canvi de concepte organitzatiu. El jutjat deixa de ser un ens tancat en si mateix amb 

una organització que reprodueix la mateixa estructura tantes vegades com òrgans judicials 

hi ha (vegeu imatge – situació abans oficina judicial), per organitzar-se en unitats 

especialitzades en la tramitació processal i en serveis comuns processals que donen suport 

a aquest conjunt d’òrgans. 

 

En aquest sentit, la principal novetat de l’oficina judicial és la racionalització i optimització 

dels recursos humans i materials existents mitjançant la compactació de diverses funcions 

en dos tipus d’unitats diferents: les unitats processals de suport directe i els serveis comuns 

processals, el general i el d’execució. (vegeu imatge – situació amb oficina judicial). 
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2.5. Com s’estructura l’oficina judicial?  

L’oficina judicial està formada per: 

 les unitats processals de suport directe (UPSD), que assisteixen directament els 

jutges i els magistrats en l’exercici de la funció jurisdiccional; 

 els serveis comuns processals (SCPG, SCPE i SCOP), que assumeixen tasques 

centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l’aplicació de les lleis 

processals, i 

 les unitats administratives (UA), que, sense estar integrades en l’oficina judicial, es 

constitueixen per dirigir, ordenar i gestionar els recursos humans, i gestionar els 

mitjans informàtics, les tecnologies de la informació i la comunicació, i altres mitjans 

materials. 
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2.5.1. Unitats processals de suport directe (UPSD)  

Assisteixen directament els jutges i magistrats en l’exercici de la funció jurisdiccional i els 

lletrats de l’Administració de justícia en el desenvolupament de les seves competències. Tal 

com estableix la llei, hi ha tantes UPSD com jutjats, sales o seccions de tribunals, tot i que 

orgànicament es considera un únic centre de destí. En aquest sentit, els funcionaris 

s’organitzen en equips de treball que donen suport als jutjats segons el que estableixin les 

normes organitzatives. 

 

Les principals funcions de les UPSD són: 

 Assistir els jutges i magistrats en l’elaboració de les resolucions judicials sobre els 

processos que han de resoldre. 

 Col·laborar en la resolució de recursos interposats en fase de tramitació o 

d’execució. 

 Donar suport en la tramitació del procediment fins a la sentència o resolucions 

definitives. 

 Assistir i donar suport als lletrats de l’Administració de justícia en les seves funcions. 

 

2.5.2. Serveis comuns processals 

Sense estar integrats en un òrgan concret, els serveis comuns processals assumeixen 

tasques centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l’aplicació de les lleis 

processals. En aquests serveis es concentren els recursos disponibles, tant humans com 

materials, per centralitzar aquelles tasques que es poden estandarditzar i no requereixen 

una intervenció directa del jutge. Això permet rendibilitzar els recursos disponibles i aplicar 

tècniques de gestió homogènies. 

 

Dins de cada servei comú processal es preveu una organització especialitzada i organitzada 

internament en equips o àrees de treball en funció dels diferents àmbits funcionals i del 

volum de feina que hagin d’assumir. Al capdavant de cada servei comú processal hi ha un 

lletrat de l’Administració de justícia director que configura els grups de treball tenint en 

compte les funcions atribuïdes i organitza la feina interna del servei. 
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Es distingeixen tres tipus de serveis comuns processals: 

Servei comú processal general (SCPG)  

Assumeix les funcions de suport de caràcter general a totes les unitats de l’oficina judicial 

del seu àmbit. La finalitat de l’SCPG és centralitzar la presentació de demandes i escrits, 

millorar la qualitat de la informació del sistema de gestió processal; planificar i executar 

actes de comunicació; gestionar efectes i arxius judicials, etc. Té, doncs, les competències 

que estaven assignades als deganats dels jutjats, a més d’algunes altres, de totes les quals 

destaquen les següents: 

 Registre i repartiment d’assumptes i d’escrits 

 Servei d’actes de comunicació (SAC) 

 Auxili judicial 

 Atenció al ciutadà i professionals 

 Gestió del dipòsit de peces de convicció (efectes judicials) 

 Suport al degà 

 Servei de correus i circulacions internes 

 Funcions de caràcter general de suport a les UPSD i serveis comuns 

 Registre de guàrdia 

 Suport a la guàrdia 

 Suport a les vistes/assenyalaments 

Servei comú processal d’ordenació del procediment (SCOP)  

Assumeix la tramitació del procediment dels diversos òrgans jurisdiccionals en aquells 

aspectes en què no resulti imprescindible la intervenció del jutge. 

 

Aquesta unitat només entrarà en funcionament en partits amb jurisdicció separada; 

d’entrada no es desplegarà ja que el Departament de Justícia entén necessari disposar de 

l’expedient judicial electrònic. 

Servei comú processal d’execució (SCPE)  

Duu a terme l’execució de les resolucions judicials i processals que no requereixin la 

intervenció judicial directa, un cop dictada l’ordre general d’execució. Les funcions principals 

són: 

 Esbrinament patrimonial i embargament de béns 

 Celebració de subhastes i tràmits per a la realització del patrimoni 

 Liquidació de condemnes, suspensions i substitucions 
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 Localització permanent, multes, treballs en benefici de la comunitat, retirades de 

permís per conduir vehicles de motor... 

2.5.3. Unitat administrativa  

Aquestes unitats, sense estar integrades en l’oficina judicial, es constitueixen en l’àmbit de 

l’Administració de justícia per ordenar i gestionar les necessitats o les peticions de recursos 

humans, així com per gestionar els equipaments TIC i altres mitjans materials. 

 

2.6. Quins beneficis comporta l’oficina judicial?  

 Enfortiment de la funció dels jutges, atès que els descarrega de tasques no 

jurisdiccionals: 

 Es creen les UPSD, les quals assisteixen directament els jutges i magistrats en 

l’exercici de les seves funcions. (UPSD integrades per gestors i tramitadors) 

 Separació de la fase declarativa (UPSD) de la fase executiva (SCPE). Això permet 

que es millori el suport a la funció jurisdiccional, atès que el personal de les UPSD té 

una major especialització i dedicació. 

 Es descarrega els jutges, amb la creació dels serveis comuns, de les tasques 

processals, les quals la llei atribueix als lletrats de l’Administració de justícia. 

 S’allibera els jutges de tasques administratives. 

 

 Redistribució del personal entre les unitats: 

 Augment del personal de suport (la UPSD és un centre de treball; aquest és la suma 

de les UPSD de cada jutjat). 

 Personal més qualificat. Aquest rep formació especialitzada per al seu lloc de treball. 

 Homogeneïtzació de criteris i processos de treball gràcies als protocols d’actuació. 

 Els protocols d’actuació facilitaran l’adaptació dels nous funcionaris que s’hi 

incorporin. 

 

 Introducció de noves eines TIC, les quals comporten: 

 Enfortiment dels mecanismes de control i de seguiment dels procediments. 

 Major garantia per obtenir informació de qualitat (estadístiques i indicadors per 

alardos, estat del jutjat, mòduls...). Millora dels mecanismes de control de qualitat. 

 Informació més accessible. 

 Integració d’informació en un mateix sistema i bases de dades interconnectades. 
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 Presentació telemàtica de demandes i escrits que garanteix la seguretat de la 

informació. 

 Minimització de desplaçaments a la seu judicial i estalvi de temps d’espera en cues. 

 Incorporació de noves eines TIC encaminades a avançar en l’expedient electrònic. 

 

 Major agilitat en la tramitació dels diferents procediments. 

 Treball en equip i versatilitat funcional dels integrants d’una mateixa unitat. 

 Adequació dels espais al nou model organitzatiu i homogeneïtzació dels criteris de 

seguretat: 

 Espais adequats per protegir víctimes, testimonis, menors... 

 Serveis d’atenció al públic més accessibles. 

 Disposició d’espais específics per a professionals. 

 Diferenciació d’espais públics i privats per garantir drets fonamentals. 

 

 Oferir un servei públic més pròxim a la ciutadania i de més qualitat. Concentració del 

servei d’informació a les oficines d’atenció al ciutadà. 

 

3. Principals sistemes d’informació del Departament de 

Justícia al servei dels professionals 

 

L’Administració de justícia a Catalunya opera principalment amb el 

sistema d’informació de gestió processal Temis2.  

 

Aquest sistema s’està substituint progressivament per una nova eina 

integral tecnològicament avançada, l’e-justícia.cat, que esdevé clau en 

el procés de modernització de l’Administració de justícia de Catalunya.  

 

L’e-justícia.cat és un sistema format per diversos mòduls informàtics (associats a diferents 

funcions), bona part dels quals ja estan operatius en diferents punts del territori. És 

l’instrument que permet connectar telemàticament amb les altres administracions i registres 

públics, els professionals del dret i també amb la ciutadania. L’e-justícia.cat farà possible 

l’expedient judicial electrònic. 

 

Més informació sobre e-justícia.cat 
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A continuació, es presenta una comparativa entre el sistema Temis2 i l’e-justícia.cat, la 

qual reflecteix les principals característiques de cada sistema: 

Aplicació client/servidor 

Orientat a documents

No disposa d’un esquema tramital guiat

No incorpora recepció telemàtica 

documents

Expedient en format paper

Signatures, rúbriques i segells manuals

Aplicació web 

Orientat a tràmits

Incorpora un esquema tramital guiat

Incorpora recepció telemàtica 

documents

Expedient en format electrònic

Permet signatura electrònica 

documents

Temis2 e-justícia.cat

Editor text estàndard, amb prestacions 

limitades. No incorpora millores

Editor text estàndard, amb totes 

funcionalitats. En evolució constant

No connecta amb altres registres i 

administracions públiques

Connecta amb altres registres i 

administracions públiques

 

 

3.1. Portal del professional (extranet) 

El portal del professional ofereix un canal comú per accedir al Departament de 

Justícia i interaccionar-hi, mitjançant les diverses aplicacions de què disposen els 

professionals (actualment tan sols disponible per a procuradors). 

 

A través del portal del professional, els procuradors poden fer la presentació telemàtica de 

demandes i escrits. 

 

Al web de l’Administració de justícia apareix la informació bàsica per poder utilitzar aquest 

portal (extranet): 

 Condicions d’ús 

 L’adreça web d’accés a l’extranet del professional 

 Informació general: requeriments tècnics per tal de treballar correctament amb 

l’extranet del professional, manuals de l’aplicació informàtica... 
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 Els convenis, els protocols i les instruccions relatives a la tramitació telemàtica 

 

 

 

3.2. TTA – presentació telemàtica de demandes 

És un mòdul de l’e-justícia.cat accessible a través del Portal del 

professional (extranet). Permet als professionals del dret la presentació de 

sol·licituds de demandes i els documents annexos. Evita desplaçaments als 

professionals i constitueix el primer pas cap a l’expedient electrònic judicial. També ofereix la 

possibilitat de presentar la documentació en format paper a fi de poder fer un canvi 

progressiu al món electrònic. 

 

3.3. RED – presentació telemàtica d’escrits 

És un mòdul de l’e-justícia.cat accessible a través del Portal del professional 

(extranet). 

Aquest mòdul fa de registre i distribuïdor de tots aquells escrits que els professionals vulguin 

presentar en relació amb un assumpte. Permet la presentació i l’enregistrament d’un escrit 

així com traslladar telemàticament les còpies a les parts ja personades en el procediment i al 

col·legi de procuradors corresponent.  
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3.4. Sistema de gravació de vistes Arconte 

Aquest sistema permet la gravació audiovisual de les vistes i les 

compareixences orals en vídeos amb bona resolució i qualitat de 

so, mitjançant plantilles en què es poden indexar marques, un 

índex i inserir arxius. 

Aquesta gravació és l’acta de la vista, que és signada electrònicament pel Lletrat de 

l’Administració de justícia que dona fe de la integritat i la seva autenticitat. 

Les gravacions es desen automàticament de manera segura i catalogada en una fitxa de 

metadades que descriu l’acte, la qual pot ser consultada des de la connexió web i 

descarregar-ne còpies. 

Així mateix, el sistema permet realitzar videoconferències. 

Més informació sobre Arconte  
 
 

3.5. Cita prèvia 

Sistema informàtic que permet als ciutadans i als professionals reservar amb antelació dia i 

hora als deganats i al Servei Comú Processal General (SCPG) per atorgar apoderaments 

apud acta. Aquest sistema s’implementa amb l’oficina judicial o si hi ha una petició expressa 

i ha quedat palesa la seva efectivitat i bon funcionament.  

Més informació sobre Cita prèvia  
 
 

3.6. e-transnet 

És un sistema web que facilita la distribució dels documents 

aportats pels administradors concursals per als procediments 

concursals dels jutjats mercantils. 
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4. Relació i col·laboració dels professionals amb 

l’Administració de justícia (SCPG/Deganat) 

En un context de modernització com el que defineix la Llei 18/2011, de 5 de juliol, les 

relacions dels professionals amb l’Administració de justícia s’han de vehicular mitjançant les 

tecnologies de la informació i la comunicació que el Departament de Justícia posa a l’abast 

d’aquest col·lectiu. L’ús generalitzat ha de contribuir a millorar la gestió a les oficines 

judicials. 

 

Amb la implementació de l’oficina judicial, gran part de les relacions dels professionals amb 

els òrgans judicials se centralitzen al Servei Comú Processal General (SCPG). En aquells 

partits on no s’hagi implementat l’oficina judicial es continuen centralitzant al Deganat. 

 

L’SCPG ofereix un seguit de serveis adreçats a aquest col·lectiu. A continuació us 

presentem aquests serveis. 

 

4.1. Presentació de demandes i escrits 

4.1.1. Normativa  

En primer lloc, l’article 230 de la Llei orgànica del poder judicial 6/1985, d’1 de juliol, 

modificada per l’LO 7/2015, de 21 de juliol, estableix l’obligatorietat d’utilitzar qualsevol mitjà 

tècnic, electrònic, informàtic i telemàtic, sempre que quedi garantida l’autenticitat i la 

integritat, així com la confidencialitat, privacitat i seguretat de les dades de caràcter personal 

i es respectin les garanties i els requisits exigits per les lleis processals, tant pels jutjats i 

tribunals com per les persones que sol·liciten la tutela judicial efectiva dels seus drets. 

 

En segon lloc, la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació a l’Administració de justícia, regula els aspectes necessaris per 

donar compliment a la legislació processal pel que fa a l’ús de les noves tecnologies. 

D’acord amb l’article 6.3 d’aquesta Llei, els professionals de la justícia tenen el deure 

d’utilitzar els mitjans electrònics, les aplicacions o els sistemes establerts per les 

administracions competents en matèria de justícia, respectant en tot cas les garanties i els 

requisits previstos en el procediment de què es tracti. 
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Respecte a la presentació de demandes i escrits, l’article 36 d’aquesta Llei disposa que els 

professionals de la justícia els han de presentar per via telemàtica a través dels sistemes 

que preveu la Llei, utilitzant una signatura electrònica reconeguda. I subsidiàriament, en cas 

que això no sigui possible, es pot fer presencialment o per les vies legalment establertes. 

 

Per altra banda, la Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 

d’enjudiciament civil (LEC), fixa l’1 de gener de 2016, com a data per fer efectiva la 

implementació de les noves tecnologies a l’Administració de justícia. Així doncs, a partir 

d’aquesta data tots els professionals, òrgans judicials i fiscalies estan obligats a utilitzar els 

mitjans telemàtics existents a l’Administració de justícia per presentar escrits i documents, i 

realitzar actes de comunicació. A més, aquesta Llei regula les normes generals per 

presentar escrits iniciadors dels procediments, escrits de tràmit, exhorts i altres documents 

per mitjans telemàtics.  

 

Pel que fa a la presentació d’escrits, l’article 135 de la LEC disposa que es poden presentar 

escrits i documents en format electrònic tots els dies de l’any durant les 24 hores. Per altra 

banda, l’article 273 de la LEC de la mateixa Llei reitera l’obligatorietat a tots els professionals 

de la justícia de l’ús dels sistemes telemàtics o electrònics existents en l’Administració de 

justícia per presentar escrits i documents. I finalment, l’article 276 de la LEC regula que el 

trasllat de còpies d’escrits i documents presentats telemàticament s’ha de fer per mitjans 

telemàtics simultàniament a la presentació. 

 

Finalment, la Instrucció 3/2015 de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya sobre la presentació telemàtica d’escrits de tràmit o no inicials, als jutjats i 

tribunals de Catalunya, estableix les regles i els criteris bàsics, de caràcter tècnic i 

organitzatiu del sistema de presentació d’escrits de tràmit. I recull l’operativa habitual de 

l’enviament d’escrits a través de sistema RED de la plataforma e-justicia.cat i les possibles 

incidències o excepcionalitats que es poden produir. Queden fora de l’àmbit d’aplicació els 

processos en què no intervingui procurador. 
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4.1.2. Presentació de demandes  

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament 

civil, disposa que tots els professionals de la justícia estan obligats a utilitzar els sistemes 

telemàtics o electrònics existents a l’Administració de justícia per presentar escrits, iniciadors 

o no, de tal manera que estigui garantida l’autenticitat de la presentació i quedi constància 

fefaent de la remissió i la recepció íntegres, així com de la data en què aquestes es fan. 

 

A més, els procuradors tenen l’obligació de presentar per via telemàtica totes les demandes i 

l’incompliment de l’ús de les tecnologies o de les especificacions tècniques que s’estableixin 

comportarà que el lletrat de l’Administració de justícia, del deganat o Servei Comú Processal 

General, concedeixi un termini màxim de cinc dies per esmenar-ho. Si no s’esmena en 

aquest termini, els escrits i els documents s’han de considerar no presentats a tots els 

efectes. 

 

La presentació de demandes per via telemàtica es pot fer a través del portal del professional 

(extranet). Per a més informació sobre el mòdul de presentació de demandes (TTA), el 

funcionament i les diferents vies de presentació, es pot consultar el web de l’Administració 

de justícia: 

 Extranet del professional 

 Manuals de formació 

 

4.1.3. Presentació d’escrits 

La Instrucció 3/2015 de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya sobre la presentació telemàtica d’escrits de tràmit o no inicials, als jutjats i 

tribunals de Catalunya estableix que es poden presentar tots els dies de l’any durant les 24 

hores. En cas que la presentació es faci en dia o hora inhàbil, a efectes processals, es tindrà 

per efectuada el primer dia i hora hàbil següent. 

 

Els procuradors habilitats amb signatura electrònica han d’enviar els escrits a través del 

mòdul RED de la plataforma e-justícia.cat. Dins d’aquest sistema es pot distingir entre la 

presentació a través de RED totalment telemàtic per aquells jutjats amb el sistema de 

gestió processal e-justícia.cat, a través de RED híbrid per aquells jutjats que tinguin el 

sistema Temis 2 i la presentació amb RED presencial, com a sistema excepcional. 

En el cas dels partits judicials on està implementada l’oficina judicial, i on no tenen l’e-

justícia.cat, la presentació d’escrits es fa a través de RED híbrid, tant per a civil com per a 
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penal. Quant a l’obligatorietat, és obligatori per a procuradors segons estigui establert, però 

encara no ho és per a advocats i graduats socials. 

 

Per a més informació sobre el mòdul de RED, el funcionament i les diferents vies de 

presentació, es pot consultar el web de l’Administració de justícia: 

 Extranet del professional 

 Manuals de formació 

 

4.1.3. Àrea de Registre i Repartiment de l’SCPG / Deganat 

La presentació de totes les demandes i escrits s’ha de fer al Deganat (en aquells partits on 

encara no s’ha desplegat l’oficina judicial) o bé a l’SCPG, més concretament, a l’Àrea de 

Registre i Repartiment (si ja s’ha desplegat l’oficina judicial). 

 

Als partits judicials amb més d’una seu judicial hi pot haver una àrea de registre i 

repartiment en cada edifici. 

4.1.4. Procediments d’execució (numeració) 

La presentació de demandes i escrits corresponents a la fase d’execució segueix el mateix 

procediment que la resta de demandes. Un cop es presenta la demanda executiva, el jutjat 

atorga al procediment un nova numeració corresponent a la fase d’execució. 

 

Quan entra en funcionament l’oficina judicial i es crea el Servei Comú Processal d’Execució 

(SCPE): 

 Aquesta unitat atorgarà una nova numeració d’execució als procediments en tràmit. 

Tanmateix aquesta numeració no substitueix la numeració anterior (si existeix) i caldrà 

consignar les dues numeracions d’execució per identificar el procediment. Quan 

s’implementi l’oficina judicial es posarà a disposició dels professionals la llista amb les 

dues referències, és a dir, amb la nova numeració i la del jutjat d’origen. 

 

 En cas que el procediment d’execució es presenti un cop ha entrat en funcionament 

l’SCPE (quan ja estigui desplegada l’oficina judicial) aquell procediment només tindrà 

un número d’execució. 

 

 

 



 

 
  

 
  

L’OFICINA JUDICIAL. Manual professionals  19 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
 

4.2. Servei d’atenció als professionals  

L’SCPG, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i Professionals (OAC), ofereix un servei 

d’atenció als professionals i els proporciona la informació que requereixen en matèries no 

reservades ni limitades per llei. 

 

A banda, els professionals també rebran atenció personalitzada als taulells de la Unitat 

Processal de Suport Directe (UPSD) i del Servei Comú Processal d’Execució (SCPE). 

 

En el cas concret de l’OAC, la informació que facilita pot ser genèrica o específica: 

Genèrica:  

 Ubicació de les diferents unitats dins l’edifici judicial. 

 Repartiment concret d’assumptes entre els òrgans judicials de la seu, número de 

procediment i secció responsable de la seva tramitació, així com l’estat processal 

en què es troba. 

 Celebració de judicis o vistes, indicant el lloc i la data de celebració i altres dades 

d’interès. 

 Altra dada que necessiti conèixer en la seva relació amb l’Administració de justícia 

dins els límits legalment establerts. 

 

Específica: 

 Estat de tramitació d’un procediment concret. Aquesta informació només es podrà 

facilitar als professionals després que hagin acreditat la seva intervenció en el 

procediment de què es tracti. 

 Obtenir aquestes dades sobre un procediment concret, s’han d’adreçar a l’oficina 

responsable del seu tràmit. 

 

Informació que no es podrà facilitar: 

 Contingut de la potestat jurisdiccional. 

 Assessorament jurídic o la que interfereixi en l’exercici de la representació o 

defensa del procés. 

 Aquella que afecti algun dret fonamental de les persones (honor, intimitat o pròpia 

imatge). 

 Declarada reservada i limitada per llei. 

 Relacionada amb empreses o processos, en què encara no s’hagi fet la declaració 

formal de concurs.  
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 Fets que puguin ser constitutius d’infracció disciplinària. 

 Mostrar i/o exhibir llibres de registre ni llistes.  

4.3. Servei d’apoderament del procurador 

Per conferir o atorgar els apoderaments apud acta en partits on s’ha desplegat l’oficina 

judicial, hi ha un servei telemàtic de cita prèvia que permet reservar amb antelació dia i hora 

a l’SCPG. Aquesta sol·licitud la poden fer tant els ciutadans com els professionals del dret al 

mateix SCPG. 

 

Aquest servei està disponible en aquells partits judicials on s’hagi implementat l’oficina 

judicial i en aquells on s’hagi sol·licitat expressament. 

 

La sol·licitud de cita prèvia es pot demanar per Internet, des de la pàgina: 

http://justicia.gencat.cat/citapreviapoders 

 

4.4. Actes de comunicació amb els procuradors 

4.4.1. Via telemàtica: LexNET 

El sistema LexNET, promogut i desenvolupat pel 

Ministeri de Justícia, s’implanta als jutjats i tribunals 

de Catalunya per fer les notificacions des de les 

oficines judicials directament als procuradors. 

És una plataforma d’intercanvi segur d’informació per als professionals que en la seva feina 

diària han d’operar amb l’Administració de justícia. A Catalunya, aquest canal de 

comunicació no permet incorporar documentació a les resolucions judicials que es 

notifiquen. 

Més informació sobre Lexnet  
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4.4.2. Servei de recepció de notificacions a través del Col·legi de 

Procuradors 

L’organització del servei de notificacions a través del Col·legi de Procuradors afecta 

directament el funcionament de les oficines judicials; per aquest motiu, a fi d’assegurar una 

coordinació adequada, és convenient que els procuradors, a través del seu col·legi 

professional, es mantinguin informats dels acords adoptats que afectin aquest àmbit i, més 

concretament, respecte dels aspectes següents: 

 Lloc d’entrega i funcionament de notificacions. 

 Còmput de terminis. 

 Entrega de documentació. 

 Contingut de les notificacions (jutjat, tipus de procediment i número, part actora i 

procurador, part demandada i procurador, tipus de resolució i data de la resolució). 

 No-admissions de notificacions (termini d’assenyalament inferior a 48 hores). 

 Canvis de calendari i horaris. 

 Possibilitat de notificacions directament a procuradors: supòsits de caràcter urgent. 

 Comissió per a la resolució de conflictes. 

 Notificacions durant el mes d’agost i altres períodes festius. 

 

4.5. Còpies i impressió  

Amb l’objectiu de reduir en la mesura que sigui possible el consum de recursos fungibles i 

d’avançar en l’expedient judicial electrònic, seria recomanable que els professionals 

obtinguessin les còpies de la documentació que necessitessin per a l’exercici de les seves 

funcions en suport electrònic (emmagatzematge en llapis de memòria o enviament per 

correu electrònic, etc.). 

 

En alguns partits judicials s’han instal·lat màquines multifunció per a ús exclusiu dels 

professionals i aquest sistema es desplegarà en tot el territori. Aquestes màquines estan 

ubicades a l’edifici judicial segons la disponibilitat de l’edifici. Només permeten l’escaneig 

cap a un dispositiu USB, per la qual cosa, és necessari disposar d’un llapis de memòria on 

poder descarregar la documentació judicial que s’ha escanejat. Per a poder utilitzar aquests 

equips, cal teclejar un codi identificatiu (codi PIN), el qual es facilitarà a cada col·legi 

professional.  
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A la resta de partits judicials on no es disposa de màquines multifunció específiques 

per a professionals, es poden fer servir les màquines multifunció dels òrgans judicials (amb 

l’autorització prèvia de l’òrgan judicial) o bé fer servir les màquines que hi hagi a l’espai 

reservat per a professionals (allà on hi hagi aquest espai i si aquest disposa de màquina 

multifunció). En aquestes màquines es poden fer fotocòpies i escanejar documents.  

 

Per a casos específics (justícia gratuïta, torn d’ofici, etc.), els professionals encara 

mantindran la possibilitat d’imprimir en les màquines multifunció ubicades dins dels òrgans 

judicials. Per fer-ho, l’òrgan judicial facilitarà a l’usuari la targeta d’activació juntament amb 

els documents dels procediments que s’hagin d’imprimir o fotocopiar. Un cop finalitzat el 

procés, el professional retornarà a l’òrgan judicial els documents i la targeta. 

 

4.6. Avisos per al bon funcionament de l’oficina judicial 

Per tal de garantir el bon funcionament de l’oficina judicial, els professionals han de 

comunicar amb temps suficient les qüestions que tinguin incidència en el funcionament de 

l’oficina judicial com: 

 La suspensió de judicis, a fi d’evitar desplaçaments i despeses innecessàries als 

intervinents. 

 La substitució entre professionals, per incorporar aquesta modificació al sistema de 

gravació audiovisual de vistes i compareixences orals ARCONTE2. 

 Els torns de vacances del mes d’agost i/o altres festivitats, per notificar al professional 

de guàrdia designat durant aquests períodes. 
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5. Servei de guàrdia 

La prestació del servei de guàrdia és obligatòria. Es realitza en torns rotatius de manera 

successiva entre totes les unitats processals o els jutjats d’instrucció o de primera instància i 

instrucció existents a la localitat corresponent. 

5.1. Lloc del servei de guàrdia 

Per regla general, el servei de guàrdia es presta en un espai ubicat a la planta baixa dels 

edificis judicials i d’ús exclusiu per a la prestació d’aquest servei. 

5.2. Tipus de serveis de guàrdia i horari de prestació  

 Partits judicials amb 33 o més jutjats o UPSD d’instrucció  

Barcelona 

 

Horari de guàrdia 

De 9 a 21 hores: 4 jutjats d’instrucció 

De 21 a 9 hores del dia següent: 1 jutjat 

d’instrucció (incidències) 

 

 Partits judicials amb separació de jurisdiccions o que disposin de quatre jutjats 

mixtos o més. Guàrdia de vuit dies de permanència  

Amposta, Arenys de Mar, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat 

de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, 

Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 

Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Blanes, Figueres, Girona, 

la Bisbal d’Empordà, Lleida, el Vendrell, Reus, Tarragona, Tortosa (el CGPJ podrà 

estendre aquest règim als partits judicials amb set jutjats d’instrucció).  

 

Horari de guàrdia 

De 9 a 14 h i de 17 a 20 h 

(de dilluns a dissabte) 

Diumenges i festius: de 10 a 14 hores 

Fora d’aquest horari, situació de disponibilitat 
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 Servei de guàrdia en partits judicials que disposin de dos o tres jutjats de primera 

instància i instrucció (o unitats processals): servei de guàrdia de disponibilitat de 

vuit dies 

Balaguer, Berga, Cervera, Esplugues de Llobregat, Olot, Sant Feliu de Guíxols, la Seu 

d’Urgell i Valls  

 

 

Horari de guàrdia 

Jornada ordinària de treball 

Fora d’aquest horari, situació de disponibilitat 

 

 Servei de guàrdia en partits judicials que disposin d’un únic jutjat de primera 

instància i instrucció (o unitat processal): servei de guàrdia setmanal de 

disponibilitat  

Falset, Gandesa, Puigcerdà, Ripoll, Solsona, Tremp i Vielha 

 

 

Horari de guàrdia 

Servei de guàrdia permanent durant la jornada 

ordinària de treball 

Fora d’aquest horari, situació de disponibilitat 

 

 Jutjats o UPSD menors, en les poblacions que disposin de quatre o més jutjats (o 

unitats processals) d’aquest tipus: servei de guàrdia setmanal 

Barcelona 

 

 

Horari de guàrdia 

Guàrdia durant la jornada ordinària de treball 

Fora d’aquest horari, situació de disponibilitat 

Es pot disposar d’un servei de guàrdia de 

permanència de tres dies 
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5.3. Suport de l’SCPG al servei de guàrdia  

L’SCPG dona suport al registre del servei de guàrdia assumint les funcions següents:  

 Registre dels atestats, les denúncies o qualsevol altra comunicació inicial d’un fet que 

pugui donar lloc a una investigació penal o en sigui ampliació.  

 Registre dels efectes i les peces de convicció que s’adjunten als atestats. 

 Realització de les compareixences i control de les presentacions personals dels 

investigats en llibertat provisional i actualització de les dades domiciliàries. 

 

L’horari del servei de guàrdia es regula a la Resolució JUS/2158/2009, de 22 de juliol, per la 

qual es dicten instruccions sobre el servei de guàrdia de permanència de vuit dies i de 

disponibilitat que presten els jutjats d’instrucció i de primera instància i instrucció dels partits 

judicials de Catalunya, l’horari del funcionari que s’encarrega del registre de la guàrdia és:  

 de 9 a 14 hores de dilluns a dissabte 

 de 10 a 14 hores diumenges i festius 

 

6. Edifici judicial i mitjans materials 

L’oficina judicial suposa un canvi radical en la concepció tradicional dels espais físics per 

donar resposta a la nova organització. Amb el Programa funcional per a un edifici judicial, el 

Departament de Justícia ha dissenyat un model d’edifici que permet adaptar-lo a les 

necessitats pròpies del partit. Aquest model s’ha dissenyat seguint criteris de funcionalitat, 

seguretat i d’ampliació d’espais, donant resposta als requeriments tecnològics necessaris i 

respectant les circulacions diferenciades per a cada col·lectiu que s’hi ha de moure. 

 

En un edifici judicial totes les plantes tenen clarament delimitades les zones de circulació: 

 Zona d’accés al públic, formada pels espais propis i comuns que no suposen cap 

limitació, ni d’accessibilitat ni de circulació, per al públic en general (vestíbul general, 

OAC, sales de vistes, etc.). 

 Zona d’accés restringit, d’ús per a visites exteriors acompanyades pel personal 

autoritzat (oficina del registre civil, sala d’espera de detinguts, sala de testimonis 

protegits, etc.). 

 Zona d’accés privat, reservada exclusivament al personal que hi treballa, de manera 

que es restringeix la circulació a persones no autoritzades (despatxos, espais dels 

funcionaris, biblioteca, etc.). 
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6.1. Espais reservats als funcionaris 

En un edifici judicial, cal respectar l’entorn de treball dels funcionaris, les restriccions d’ús de 

telèfons mòbils i restar en silenci en les diferents sales d’espera o zones. Els recursos 

materials i les màquines multifunció són d’ús exclusiu per al personal al servei d’aquell òrgan 

i només es poden utilitzar amb l’autorització corresponent. 

 

Els professionals seran atesos des dels taulells destinats a aquest efecte en cadascuna de 

les unitats de l’oficina judicial. Les sales polivalents es poden fer servir per rebre i atendre 

els professionals i perits, i per consultar els expedients sempre que no s’hi celebrin 

compareixences, vistes o judicis. 

 

6.2.  Espais reservats als professionals 

En un edifici judicial hi ha espais reservats per als professionals, que els permeten dur a 

terme les seves funcions de col·laboració amb l’Administració de justícia i oferir un millor 

servei als seus clients.  

 

En aquests espais els professionals disposen de recursos materials, màquines multifunció i 

material d’oficina per fer les gestions que siguin necessàries quan són a les seus judicials, 

com per exemple impressions i còpies de documents.  

 

L’àrea dels procuradors està ben comunicada amb el Servei Comú Processal General i té 

diferents dependències: despatx, oficina de procuradors, sala de notificacions i zona de 

fotocòpies. 

 

L’àrea dels advocats consta de les dependències següents: sala d’espera, despatx del SOJ, 

despatx d’advocats, oficina, àrea de treball dels administratius del servei, zona de fotocòpies 

i sala de reunions/togues. Només hi ha dependències per als graduats socials en aquells 

edificis on hi ha jutjats socials. 
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7. Queixes, reclamacions, suggeriments i denúncies 

relatives a l’àmbit de l’Administració de justícia 

7.1. Presentació 

S’han de presentar a l’SCPG per escrit i amb identificació del professional (identitat i 

localització). 

 

Així mateix, es pot enviar un formulari en línia a la Unitat d’Atenció Ciutadana del CGPJ a 

través de la pàgina web del Consell General del Poder Judicial:  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Serveis/Atencio-Ciutadana/Queixes-i-

reclamacions/Formulari-de-queixes-o-reclamacions-EN-LINIA-/ 

 

També disposeu de més informació sobre com realitzar reclamacions i suggeriments al web 

de l’Administració de justícia: 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/oficina_d_atencio_al_ciut/recl

amacions_i_suggerimen/ 

  

7.2. Competència 

La competència per a la tramitació, l’execució i la resolució de queixes, reclamacions i 

suggeriments correspon als òrgans següents:  

 Secretari coordinador provincial pel que fa a les qüestions que afectin específicament 

el funcionament dels serveis comuns i aquelles queixes contra actuacions de lletrats de 

l’Administració de justícia. 

 Jutge degà per a jutjats i unitats d’òrgans unipersonals. 

 President de l’Audiència Provincial per a unitats d’òrgans col·legiats (tribunals i 

audiències).  

 President del TSJC per a tribunals superiors. 

 Servei d’Inspecció del CGPJ per al funcionament dels òrgans judicials. 

 Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per qüestions que afectin 

l’àmbit del mitjans materials o de personal al servei de l’Administració de justícia. 
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8. Web de l’Administració de justícia 

El Departament de Justícia té un web específic sobre temes que afecten directament 

l’Administració de justícia, que s’adreça tant a la ciutadania com als professionals del sector. 
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8.1. Serveis als professionals 

 

 

L’apartat de Serveis als professionals recull tots aquells recursos que us poden ser útils per 

a la vostra tasca professional. Entre altres, hi trobareu:  

 LexCat: un recull de la normativa estatal en català permanentment actualitzada i 

consolidada (Portal Jurídic). 

 Informació sobre LexNET: sistema de notificacions telemàtiques des dels òrgans 

judicials als professionals. 

 Extranet (https://ejusticia.gencat.cat/IAP/): accés a aquest Portal del professional, des 

del qual, entre altres gestions, podeu presentar les demandes via telemàtica. Aquest 

portal conté un traductor automàtic i també els manuals de formació d’aquesta eina 

(presentació telemàtica de demandes i escrits). 

 Formació: activitats formatives organitzades pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada. 

 Sol·licitud de cita prèvia per a l’apoderament apud acta (per als partits judicials on 

s’ha implementat l’oficina judicial). 

 Peritatges – llistes de perits judicials i pagaments de peritatges. 

 

 

 



 

 
  

 
  

L’OFICINA JUDICIAL. Manual professionals  30 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
 

8.2. Informació de l’oficina judicial 

A l’apartat Modernització de l’Administració de justícia, hi trobareu un subapartat que conté 

informació relativa a l’oficina judicial: antecedents, nou model organitzatiu que 

progressivament s’anirà implementant a tots els partits judicials de Catalunya, marc legal, 

objectius, línies estratègiques i partits judicials on està implementada l’oficina judicial. 
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8.3. Seccions temàtiques 

 

 

A l’apartat de seccions temàtiques hi trobareu subapartats d’interès com ara: 

 Observatori Català de la Justícia 

 Medicina forense 

 Assessorament tècnic en l’àmbit de família 

 Centres penitenciaris 

 Traduccions i interpretacions 

 Usos lingüístics 

 Diaris oficials 

 Síndic de Greuges  

 Dipòsits de peces de convicció 

 


