Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Modernització
de l'Administració de Justícia

ADVOCATS
PRESENTACIÓ DE DEMANDES (TTA)
SOCIAL


A 31/01/2016, la presentació telemàtica de demandes del sistema e-justicia.cat
(TTA), estarà tècnicament preparada per tal que, en la jurisdicció SOCIAL, aquells
advocats que disposin de certificació electrònica reconeguda, puguin presentar
demandes en format totalment electrònic, amb independència del sistema de gestió
processal implementat als jutjats destinataris (TEMIS2 o e-jcat).



Entre 01/02/2016 i 30/06/2016 es duran a terme, de forma progressiva per
partit judicial, els processos de formació i implementació que s’hauran d’haver
consensuat prèviament entre el vostre col·lectiu, el TSJC i el DJ.

CIVIL I CONTENCIÓS


A 31/03/2016 la presentació telemàtica de demandes del sistema e-justicia.cat
(TTA), estarà tècnicament preparada per tal que, en les jurisdiccions CIVIL I
CONTENCIOSA, aquells advocats que disposin de certificació electrònica
reconeguda, puguin presentar demandes en format totalment electrònic, amb
independència del sistema de gestió processal implementat als jutjats destinataris
(TEMIS2 o e-jcat).



Entre 01/04/2016 i 30/06/2016 es duran a terme, de forma progressiva per
partit judicial, els processos de formació i implementació que s’hauran d’haver
consensuat prèviament entre el vostre col·lectiu, el TSJC i el DJ.

CONSIDERACIONS


Les demandes seran rebudes electrònicament pel sistema e-justicia.cat que ja està
implementat a tots els Deganats i Serveis Comuns de Catalunya, numerant-les i
assignant-les-hi Número d’Identificació General (NIG). S’incorporen les metadades a
la base de dades i tota la documental presentada queda emmagatzemada al gestor
documental amb la seva corresponent identificació i referència. Tot el procés
d’enviament a més, es signa electrònicament més enllà de les signatures que també
puguin incorporar els documents presentats.



Els Deganats i Serveis Comuns procediran al repartiment de les demandes entre els
jutjats del partit judicial, que també les recuperaran i numeraran automàticament
assignant-los número de procediment del jutjat.
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De tot aquest procés, el professional en te traçabilitat i informació al seu apartat de
consultes de l’extranet del professional i, si així ho sol·licita en fer la presentació, pot
rebre un correu o un SMS amb tota la informació.



Les còpies per emplaçar a la part demandada seran requerides a l’advocat per part
del jutjat.

PRESENTACIÓ D’ESCRITS (RED)
SOCIAL


A 31/01/2016, la presentació telemàtica d’escrits de tràmit del sistema ejusticia.cat (RED), estarà tècnicament preparada per tal que, en la jurisdicció
SOCIAL, aquells advocats que figurin en el cens i que disposin de certificació
electrònica reconeguda, puguin presentar escrits en format totalment electrònic si
el jutjat destinatari disposa del sistema de gestió processal e-jcat.
Si el jutjat encara disposés del sistema TEMIS2, la presentació es farà en paper com
fins ara o, de forma voluntària en la seva modalitat híbrida (generació electrònica
de caràtula des de l’extranet però presentació física al Deganat o Servei Comú).



Entre 01/02/2016 i 30/06/2016 es duran a terme, de forma progressiva per
partit judicial, els processos de formació i implementació de totes les modalitats de
presentació, prèviament consensuats entre el vostre col·lectiu, el TSJC i el DJ. En
aquest cas es prioritzaran aquells partits judicials on els jutjats ja disposin del
sistema e-justicia.cat en l’àmbit social.

CIVIL, CONTENCIÓS I PENAL


A 31/03/2016, la presentació telemàtica d’escrits de tràmit del sistema ejusticia.cat (RED), estarà tècnicament preparada per tal que, en les jurisdiccions
CIVIL, CONTENCIOSA i PENAL, aquells advocats que figurin en el cens i que
disposin de certificació electrònica reconeguda, puguin presentar escrits en format
totalment electrònic si el jutjat destinatari disposa del sistema de gestió processal ejcat.
Si el jutjat encara disposés del sistema TEMIS2, la presentació d’escrits es farà en
paper com fins ara o, de forma voluntària en la seva modalitat híbrida (generació
electrònica de caràtula des de l’extranet però presentació física al Deganat o Servei
Comú).



Entre 01/04/2016 i 30/06/2016 es duran a terme, de forma progressiva per
partit judicial, els processos de formació i implementació de totes les modalitats de
presentació, prèviament consensuats entre el vostre col·lectiu, el TSJC i el DJ. En
aquest cas es prioritzaran aquells partits judicials on els jutjats ja disposin del
sistema e-justicia.cat en l’àmbit civil.

NOTA: tots els jutjats de la jurisdicció penal i contenciosa disposen encara del sistema
TEMIS2.
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