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ACORD DEL SECRETARI DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA

Barcelona, 9 de novembre de 2016
La Instrucció 3/2015 del Secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, sobre la presentació telemàtica d'escrits de tràmit no inicials en els jutjats i
tribunals de Catalunya, en vigor des del 7 de novembre de 2015, distingia dins el seu
articulat, i amb relació al mòdul RED, si la presentació es feia a través del sistema RED
TOTALMENT TELEMÀTIC (jutjats que operen amb la nova aplicació e-justicia.cat), RED
PRESENCIAL i RED HÍBRID (jutjats que operen amb Temis 2).
La utilització del sistema RED HÍBRID ha generat algunes disfuncions, amb relació al
còmput dels terminis processals, ja que els escrits per als quals s'utilitzava aquest
sistema, s’havien de considerar presentats el dia en què es presentava l'original al
deganat o servei comú processal general, juntament amb la caràtula expedida en el
moment de la presentació a la plataforma e-justicia.cat (punt 4.1 de la Instrucció).
Per això, per tal d'evitar aquestes disfuncions, i a partir del dia 21 de novembre de
2016, la data de presentació d'un escrit en el sistema RED HíBRID, amb caràcter
general, serà la que consti a la caràtula generada pel sistema en el moment de la
presentació telemàtica de la sollicitud, i no la data de presentació de l'original al
Deganat o al servei comú processal general corresponent.
Els procuradors hauran de presentar l'escrit, amb la caràtula generada pel sistema, en el
deganat o servei comú processal general corresponent abans de les 14 hores del dia hàbil
següent al de presentació de la sollicitud. En cas contrari, es considerarà que la
presentació de l’escrit no s’ha realitzat.
Comuniqueu aquest acord als secretaris coordinadors provincials de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona; als serveis comuns generals i als jutjats degans de Catalunya;
als lletrats de l'Administració de justícia; a la Direcció General de Modernització de
l’Administració de justícia (Departament de Justícia), i al Consell de Collegis de
Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
Així ho acordo i ho signo.
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