CIRCULAR INFORMATIVA
1/2015

NOVETAT:
NOU CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ LEXNET
I EJCAT ALS JUTJATS DE CATALUNYA

INCIDÈNCIA:
Presentacions de demandes i escrits, i recepció
de notificacions telemàtiques en aquells
procediments
civils,
penals,
contenciosos
administratius i socials en què no és preceptiva
la intervenció de procurador.

Us informem que en les recents reunions mantingudes amb el
Departament de Justícia de la Generalitat i la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya s’ha informat de les darreres
previsions d’implementació dels nous sistemes de presentació
telemàtica de demandes i escrits als jutjats de Catalunya i de les
notificacions que els jutjats faran als advocats, sempre en aquells
procediments en els quals no sigui preceptiva la intervenció de
procurador.

Pel que fa la presentació de demandes i escrits telemàticament als
jutjats ubicats a Catalunya (via l’aplicatiu e-jcat o TEMIS2 allà on encara
no està implantat e-jcat), s’iniciarà progressivament i en els jutjats que
vagi designant el Departament, conforme al calendari següent:

 en l’ordre Social entre el dia 1 de FEBRER de 2016 i el 30 de
JUNY de 2016.
 en l’ordre Civil entre el dia 1 d’ABRIL de 2016 i el 30 de JUNY
de 2016.
 en l’ordre Contenciós Administratiu entre el dia 1 d’ABRIL
de 2016 i el 30 de JUNY de 2016.
 en l’ordre Penal encara no hi ha prevista data d’inici, atès que
depèn essencialment de la disponibilitat dels Cossos de Seguretat.
La implantació del sistema EJCAT en els jutjats a Catalunya suposa, a
diferència del sistema LexNET de la zona Ministeri, la creació de
l’expedient judicial electrònic.
Pel que fa als jutjats de la zona Ministeri i CCAA amb competències
(Navarra, Euskadi i Cantabria), cal estar al que es determini.

Pel que fa la recepció de notificacions telemàtiques (via aplicatiu
LexNET en la versió del Ministeri de Justícia1 o LexNET Abogacia creat
pel CGAE2), tot i que el Ministeri ha indiciat que seria efectiu des del dia 1
de gener de 2016, el que han acordat el Departament de Justícia i el TSJC
és que puguin iniciar-se a partir del dia 1 de MARÇ de 2016 en els
ordres Civil, Contenciós-Administratiu i Social. En el Penal no hi ha
tampoc data prevista.

Atès, doncs, que la primera de les dates previstes serà el dia 1 de febrer
de 2016, des dels Col·legis d’Advocats catalans es continuarà oferint tota
la informació i formació als col·legiats per tal que estiguin en
disponibilitat de poder utilitzar aquests nous sistemes de comunicació
telemàtica amb els jutjats a mida que es vagin implementant
progressivament.
1

https://goo.gl/j2f2ZC

2

http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/

Finalment, recordar que per a l’accés a les plataformes informàtiques serà
imprescindible disposar de signatura electrònica avançada, que és
aquella signatura electrònica que permet identificar el signant i detectar
qualsevol canvi de les dades signades, que està vinculada al signant de
manera única a les dades a què es refereix i que ha estat creada per
mitjans que el signant pot mantenir sota el seu exclusiu control. La
signatura ACA creada pel Consejo General de la Abogacia Española o el
DNI electrònic són un dels exemples, però han d’estar activades i vigents.
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