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ACORD DEL SECRETARI DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA 

 

 

Barcelona, a nou de juny de dos mil disset 

 

La Instrucció 3/2015 del Secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, referent a la presentació telemàtica d'escrits de tràmit o no inicials, als Jutjats i 

Tribunals de Catalunya, estableix en el seu apartat 4.3.1. per als supòsits de concurrència 

d'incidències tècniques de tipus general, per problemes en el funcionament de la 

plataforma e-justícia, la possibilitat de presentar els escrits de forma presencial en format 

paper. 

 

La Llei d'Enjudiciament Civil, conforme a la redacció donada per Llei 42/2015, estableix al 

seu article 135.2, per als supòsits d'interrupció no planificada del servei que impedeixi la 

presentació d'escrits peremptoris dins del termini, per mitjans telemàtics o electrònics, 

que el remitent pugui procedir a la seva presentació a l'oficina judicial el primer dia hàbil 

següent, acompanyant el justificant de l'esmentada interrupció.  

 

Aquest precepte s'ha de relacionar amb l'establert a l'article 135.1 LEC en relació amb la 

tramesa i recepció d'escrits i documents utilitzant sistemes telemàtics, quan existís 

l'esmentada obligació i amb el preceptuat a la Disposició Addicional Primera de la Llei 

42/2015 quant a l’ús dels sistemes telemàtics existents a l'Administració de Justícia per a 

la presentació d'escrits i documents, que competeix, entre altres, a tots els professionals 

de la justícia. 

 

Per tot això, és procedent modificar la Instrucció 3/2015 en el seu apartat 4.3.1. en 

concret, en relació amb la manera de procedir, davant de l'existència d'una incidència de 

tipus general, per problemes en el funcionament de la plataforma e-justícia, de manera 

que en l'esmentat supòsit, la presentació pels professions dels escrits, es realitzarà de 

manera telemàtica, el primer dia hàbil següent al de recuperació del sistema, 

acompanyant el corresponent justificant de la interrupció expedit pel Departament de 

Justícia en què s'indicarà el període d’indisponiblitat.  

 

El present acord entrarà en vigor el dia 12 de juny de 2017. 

 

Comuniqui's als Secretaris Coordinadors Provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i 

Girona, als lletrats de l'Administració de justícia al Consell de l’Advocacia de Catalunya, 
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qui ho comunicarà al Consejo General de la Abogacía Española, al Consell de Col·legis de 

Procuradors de Catalunya, que ho comunicarà al Consejo General de los Procuradores de 

España; al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, al Col·legi Oficial de Graduats Socials 

de Tarragona, que ho comunicaran al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales i al Departament de Justicia [Direcció General de Modernització de 

l'Administració de Justicia]. 

 

Així ho acordo i signo.  

 

 

   Signat  

   digitalment per  

   CPISR-1 JAIME  

   ILLA PUJALS 

   Data:2017.06.08 

   11:58:54 +02’00’ 

 

 

 

 

 

 


