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e-justícia.cat. Expedient Judicial Electrònic 

1. e-justícia.cat és el sistema informàtic utilitzat a Catalunya per desenvolupar 

l’expedient Judicial Electrònic. És un sistema ambiciós, que  es s’implantarà de 

forma global la digitalització de l’Administració de Justícia de Catalunya. 

 

2. LexNet és el sistema impulsat pel Ministeri de Justícia. Aquest sistema no s’utilitza 

a Catalunya pels advocats. Els jutjats i tribunals de Catalunya utilitzen el sistema 

e-Justícia. Els advocats a Catalunya hauran de presentar escrits iniciadors i escrits 

de tràmit a través e-justícia.cat. 

 

3. Els advocats de Catalunya han d’utilitzar el LexNet per comunicar-se digitalment 

amb les Comunitats de Madrid, Canàries, Andalusia, Castella La Manxa, Castella 

Lleó, Illes Balears, Múrcia, Extremadura, La Rioja, Aragó, Astúries i Galícia. 

València no fa ús del LexNet. 

 

Cantàbria, Navarra i País Basc tenen sistemes propis similars a l’e-justícia.cat. 

 

El sistema e-justícia.cat gaudeix del reconeixement del CGPJ, que a més de 

validar-lo, l’ha reconegut amb el premi qualitat de la Justícia 2011 ,2012 ,2013 i 

2015. 

 

4. El sistema e-Justícia s'implanta progressivament. El 2016-2017 s’implementarà a 

les jurisdiccions civil i social. El 2017, a la jurisdicció penal i finalment la 

jurisdicció contenciosa a partir del 2020. És una implementació gradual que és pot 

fer per partit judicial, i sempre amb l’acord del Consell d’il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

5. Per presentar els escrits iniciadors i de tràmit sense la intervenció dels 

procuradors , els advocats han d’accedir al portal e-justicia.cat, anar a l’apartat 

“Extranet del Professional” i identificar-se amb una targeta de signatura 

electrònica reconeguda o amb un dispositiu similar (per exemple DNI electrònic, 

USB de signatura,...) i estar donat d’alta en el cens del Col·legi d’Advocats 

corresponent.  

 

Una vegada presentat, l’escrit queda integrat en l’expedient judicial. 

 

6. De moment, les notificacions que els jutjats notifiquen directament als advocats, 

es continuaran rebent en format paper (com fins ara). Quan s’implanti la solució 

definitiva es rebrà un avís de notificació a la mateixa “Extranet del Professional” (i 

també al vostre  e-correu i al mòbil si així ho indiqueu) i podreu accedir 

directament a la notificació digital i a la part de l’expedient judicial que 

correspongui legalment.  

 

7. El Departament de Justícia té un clar compromís d'informació i col·laboració amb 

tots els operadors Jurídics i els col·legis professionals. El Departament realitzarà 

sessions formatives per a  formadors escollits pels Col·legis per tal que aquests 

puguin formar a la resta de companys col·legiats. D’aquesta manera es formaran 

els més de 21.000 advocats que treballen a Catalunya.  
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8. Actualment (primer trimestre 2016) el 75% dels escrits que entren als jutjats del 

civil ja es presenten de forma telemàtica.  

 

9. La modernització l’Administració de Justícia és un objectiu inajornable i  som 

conscients que la implementació dels canvis requereixen un esforç important de 

tots els operadors. Per això volem agrair l’esforç per fer realitat e-justícia.cat dels 

Col·legis d’Advocats de Catalunya.  
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