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Propostes del Consell de Col·legis  
de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 

per a l’Agilització de l’Administració de Justícia 
 
 
 
 
 
 L'actual crisi sanitària del CoViD-19 està afectant -i afectarà encara més- al global de 
la societat. En pocs dies s'han tibat tots els nivells de resistència de l'economia, la qual cosa, 
inevitablement, provocarà un increment de la litigiosidad en totes les jurisdiccions.  
La suspensió de les actuacions judicials, encara sent una mesura necessària per a la situació 
pandèmica actual, comporta de manera inevitable a l'absolut col·lapse dels òrgans judicials, els 
quals ja es trobaven molts d'ells en una situació natural precària. Tot això genera incertesa i 
desconfiança en els justiciables.  
 
 Les demandes de Judici Ordinari presentades en els mesos anteriors a l'estat d'alarma, 
amb molta sort seran contestades al setembre o octubre,  comptant els lapses previstos per a la 
celebració de l'audiència prèvia i el judici, ens fa preveure que, a causa de la saturació de 
col·lapse, les execucions d'aquestes sentències s'iniciaran al cap de 2-3 anys d'haver-se 
interposat la demanda, en el millor dels casos… 
 
 Per tot això, el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, 
proposem les següents mesures: 
 
 
 
Mesures per a mitigar el col·lapse inicial 
 

• Ordenar la reincorporació del personal de les oficines judicials a partir del dia 14 
d'abril, a realitzar per torns, de tal manera que s'asseguri compliment de les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries. 
◦ Subsidiàriament, en cas que no es puguin garantir les mesures de protecció de 

riscos laborals adeqüades a la vigent situació, es fomenti el teletreball, mitjançant 
el lliurament d'ordinadors portàtils entre el personal de jutjat perquè es pugui 
connectar per VPN.  

 
• Autoritzar la presentació de demandes i escrits a partir del dia 14 d'abril, a 

advocats, procuradors i graduats socials. 
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◦ Això permetrà que es presentin de manera escalonada de manera que els sistemes 
telemàtics de LexNet i els altres sistemes autonòmics vegin suportat l'estrès abans 
que es deixi sense efecte l'estat d'alarma. 

 
• Interrupció de terminis. Considerar l'estat d'alarma com a situació de força major a 

l'efecte de l'art. 134 LEC. És a dir, considerar que el termini es troba interromput, i 
per tant reiniciar tots els terminis processals, sense necessitat de dictar nova 
resolució. 
◦ Per a dotar de seguretat jurídica i evitar disparitat criteris que poden portar a 

múltiples escrits i recursos  
◦ permetrà la presentació escalonada d'escrits. 
 

• Considerar com a motiu de força major per a assenyalaments (art.183LEC) i per a 
terminis (134.2LEC) la probable situació de confinament per CoViD-19 d'un 
despatx de procuradors. 
 

• Activar un pla de reforç de mitjans humans i materials en les oficines judicials, 
incloent la recuperació i foment del cos de jutges substituts amb contractes laborals,  
◦ perquè es puguin anar cobrint les baixes en totes les categories que es produeixen 

de manera habitual en els jutjats de Catalunya.  
◦ Dotar de jutges de reforç en els jutjats que puguin tenir una manifesta càrrega 

d'agenda d'assenyalaments. 
 

• Litigis de transport aeri exclosos dels Jutjats Mercantils, 
◦ Tota aquesta càrrega de treball hauria d’encapsular-se en bloc en un jutjat 

d'instància especialitzat a aquest efecte, un jutjat BIS, com els que coneixen de 
clàusules abusives. 

 
• Llei de Segona Oportunitat. Concentrar els assumptes en els jutjats especialitzats 

mercantils. 
◦ Tenint en compte l'actual dispersió de criteris i del ja conegut col·lapse anterior a 

l'estat d'alarma, dels jutjats de 1a Instància. 
 

• Incrementar el termini a 6 mesos per a comunicar les negociacions establert en 
l'apartat 5 de l'art. 5 bis. de la Llei Concursal. 

 
Mesures de reducció de vistes i compareixences 
 

• En judicis verbals de quantitat inferior a tres mil euros, facultat del Jutge per a no 
celebrar vista i/o per a dictar la Sentència in voce. 
 

• Eliminació de l'Audiència Prèvia. En el Judici Ordinari que el demandat es trobi en 
rebel·lia, es realitzi la proposició de prova per escrit. 
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• Agilització de les Apud Actes. Realitzar les compareixences per als apoderaments 

apud acta en el següent actuació processal (art. 24.3LEC), és a dir en el moment 
abans de la vista o de l'Audiència Prèvia o Judici 
◦ Reducció de temps. Evitant així que la necessitat de realitzar la compareixença 

apud acta sigui un pas que indefugible abans d'obtenir una data d'assenyalament. 
◦ Reducció de desplaçaments pel justiciable. 

 
 
Mesures per a agilitzar els processos 
 

• Fomentar la figura de les Sentències Testimoni. 
 

• En els assumptes massa, establir formularis que sintetitzin les peticions. 
 

• Descarregar a les oficines judicials amb la gestió de les notificacions personals, 
fomentant la realització, amb caràcter general, dels actes de comunicació 
mitjançant procurador, de conformitat amb art. 152.1.2 LEC: 
◦ Realitzant l'admissió a tràmit de la demanda, eliminant el termini de 3 dies per a 

aportar les còpies.  
• En iniciar el procediment judicial, el Lletrat de l'Administració de Justícia autoritzi 

automàticament el procurador comparegut per a: 
 
◦ Accedir a l'expedient judicial 

▪ Aquesta mesura reduiria dràsticament les consultes personals en l'oficien 
judicial, per a examinar l'estat de les actuacions o per a l'obtenció de còpia 
d'aquestes. 
 

◦ Eliminar la presentació híbrida del dia sigüent a la presentació telemàtica 
▪ A causa de la crisi sanitària es fa patent la imperiosa necessitat de reduir al 

màxim el tràfec de persones en les oficines judicials. 
 

◦ Eliminació de requeriment de còpies 
▪ Reduir al màxim l'exigència d'aportació de còpies quan el destinatari es 

comunica telemàticament amb els jutjats (v.gr. Ministeri Fiscal, Advocacia de 
l'Estat, Lletrats de la Generalitat, etc.). 
 

◦ Centralitzar la presentació d'escrits de les altres jurisdiccions (instrucció, 
penals, sales penals de l'Audiència Provincial i Salas del TSJC) en un mateix 
taulell per partit judicial. 

 
◦ Accedir al compte de consignacions judicials 

▪ Aquesta mesura evitaria les dilacions que es donen en l'actualitat deguda a 
l'autorització realitzada de manera individualitzada que pot demorar-se 



 

c/ Victoria Kent, 4 B – 08902 l’Hospitalet de Llobregat – Tel. 93 8135642 

setmanes (de vegades, el LAJ insta que es demani personalment per a lliurar un 
llistat en paper o, fins i tot, s'insta al procurador perquè ho sol·liciti per escrit). 

•  
◦ Accedir al punt neutre judicial del demandat, per a: 

▪ poder realitzar esbrinament de domicili, per a assegurar la correcta 
notificació i emplaçament del demandat (que efectuaria el procurador).  

▪ poder realitzar esbrinament patrimonial, a fi de poder sol·licitar 
l'embargament determinat, una vegada localitzats béns susceptibles 
d'embargament. 

 
◦ Amb aquestes mesures s'evitaria un nombre altíssim d'escrits que es presenten 

de manera periòdica sol·licitant l'esbrinament patrimonial de l'executat. Podríem 
assegurar amb bastanta seguretat que un 30% dels escrits que es presenten a Civil 
solen tractar-se de qüestions incidentals per a esbrinar el domicili o la solvència del 
demandat. 

◦ Aquestes mesures en cap cas infringeixen la Protecció de Dades, a l'empara 
dels arts. 140 et seq. LEC. Actualment ja s'obté aquesta informació però després 
de tràmits que provoquen una dilació i sobrecàrrega innecessària. De la manera 
proposada garantim que aquesta autorització sigui competència del Lletrat de 
l'Administració de Justícia, però de forma més dinàmica. 

 
• Decrets “marc”. En les execucions, es proposa que el LAJ dicti Decrets 

d'embargament “marc”, a l'objecte que puguin ser diligenciats pel procurador una 
vegada s'hagi esbrinat nous béns a embargar. 
◦ L'exemple més clar és en el cas dels embargaments de sou, en el qual les 

dilacions impedeixen que arribi a temps l'embargament a l'empresa ocupadora de 
l'executat. En successius canvis d'ús de l'executat pugui servir el mateix Decret 
dictat a l'inici. 

◦ Els successius diligenciaments seran validats a posteriori pel Lletrat 
d'Administració de jstícia. 
 

• Requeriment previ per procurador. Actualment s'estan tramitant un gran nombre de 
processos monitori en el qual el primer requeriment esdevenen fallit, sobrecarregant-se 
de manera inútil l'administració de justícia,  
◦ proposem que s'arbitri la possibilitat, en cap cas exclusiva, que convisqui el sistema 

actual del procediment monitori amb la realització per procurador  del 
requeriment de pagament sigui previ a l'admissió a tràmit: 
▪ Aquest acte de comunicació serà validat a posteriori pel Lletrat d'Administració 

de Justícia.  
▪ S'evitaria la càrrega processal substancial de nombrosos monitoris ineficaços en 

els jutjats.  
▪ Exceptuant-se les reclamacions a consumidors, en la qual ha d'existir el control 

judicial previ. 
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• Execucions. Estant directament relacionada l'eficàcia de l'execucions amb el 
Producte Interior Brut d'un país, s'han de buscar i fomentar mesures 
complementàries en les quals, sota la direcció del Lletrat d'Administració de Justícia, 
els procuradors poden agilitar els tràmits d'aquesta, fent-la molt més eficaç.  
 

• Fomentar l'alienació per entitat especialitzada a fi d'alleugerir substancialment la 
càrrega processal que suposa la tramitació de l'alienació mitjançant subhasta. 

 
Tenint com tenim -i tindrem durant temps- una administració de justícia col·lapsada, si no hi 
ha ni increment significatiu de mitjans humans ni materials, el col·lectiu de procuradors pot 
contribuir a una millora substancial de l'administració de justícia i amb la mesura 
d'accés al punt neutre judicial, autoritzada pel Lletrat de l'Administració de Justícia, el 
nivell d'escrits de tràmit es reduiria de manera notable. 


