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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 2.Assolir una Administració de justícia com un veritable servei públic per a la ciutadania 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Departament de Justícia, exerceix les competències de la Generalitat en matèria de donar suport a l'activitat vinculada a l'Administració de Justícia 
(AJ) a Catalunya. Les funcions que desenvolupa l'AJ i el Ministeri Fiscal són essencials per la cohesió social i per tant un dels principals reptes dels 
països desenvolupats. 
La ciutadania i les empreses reclamen una justícia més àgil, on es redueixin els terminis dels procediments judicials aconseguint així escurçar la 
durada d'aquests i evitar els temps d'espera innecessaris. Per millorar la prestació d'aquest servei públic universal cal continuar amb la renovació de 
les infraestructures judicials, els sistemes informàtics i la implantació de l'oficina judicial a fi d'aconseguir una justícia més oberta, capaç de donar 
servei a la ciutadania amb major agilitat, qualitat i eficàcia. 
Cal prioritzar el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia per culminar l'organització judicial de Catalunya amb un Consell de Justícia, un Tribunal 
Superior de Justícia com última instància i plenes competències. A més, cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat, normalitzar l'ús de la 
llengua catalana, donar suport la justícia de pau i garantir el suport tècnic als òrgans judicials. 
 

Població objectiu: 
Ciutadans (persones físiques o jurídiques) i treballadors de l'Administració de Justícia 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'actual escenari s'emmarca dins un context econòmic que apunta a una lenta recuperació del creixement. Cal continuar el procés de consolidació de 
la despesa pressupostarà de l'any 2014 que obliga a prioritzar els objectius que permetin assolir una Administració de justícia que mantingui els 
serveis de qualitat i se'n millori l'eficàcia i l'eficiència mitjançant la seva reorganització i modernització. 
El total d'assumptes ingressats als jutjats i tribunals de Catalunya durant l'any 2013 va ser d'1,33 milions que suposa un 15,4% del total d'assumptes a 
nivell de l'Estat espanyol. Fent una estimació a partir de les dades del primer semestre, la previsió per a l'any 2014 és un manteniment de la tendència 
a la baixa dels últims anys, i per tant que la taxa dependència segueixi baixant. 
Cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat vinculada a la insuficiència de recursos per litigar. L'any 2013 el volum d'expedients tramitats 
per les comissions d'assistència jurídica gratuïta va ser de 129.254, amb un volum d'actuacions de 464.566, un 3,5 % superior a l'any anterior. Per 
últim cal seguir amb la promoció de l'ús de la llengua catalana per part de tots els operadors jurídics i aconseguir la seva normalització en l'AJ. 

Marc regulador del programa: 
Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol de poder judicial. Decrets Traspassos mitjans materials i econòmics (1992 i posteriors) i de mitjans personals 
(1996)en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Llei 1/1996 d'assistència jurídica gratuïta i posteriors. Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal 
per ala implantació de la nova oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decrets sobre estructura i organització de 
l'oficina judicial de Catalunya. 
 

Missió 
Millorar el funcionament de l'AJ i Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament del nou estatut, la implantació del model d'oficina judicial i 
fiscal, la implementació de les noves tecnologies, així com la dotació dels recursos de suport judicial i dels recursos econòmics, materials i personals 
adients que permetin aconseguir un servei públic més àgil i eficient proper a la ciutadania i empreses que s'hi relacionen. 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

752 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Culminar l'organització judicial a Catalunya (OE2.1) 
 1. Elaborar projectes i/o proposicions per a la modificació del marc legal actual 
· Adaptar la demarcació i planta judicial a l'àmbit territorial de Catalunya (OE2.2) 
 1. Elaborar l'estudi que determini els criteris per fer la proposta de demarcació i planta 
 2. Donar suport i col·laborar amb la justícia de pau 
· Implementar el model d'oficina judicial, d'organització fiscal i l'expedient electrònic (OE2.3) 
 1. Consolidar el funcionament de l'oficina judicial als partits judicials implantats, iniciar els treballs previs i la implantació a nous partits judicials 
 2. Estendre els mòduls de l'e-justicia.cat per a la gestió processal civil de partits judicials amb separació de jurisdiccions i a la jurisdicció social 
· Assolir una justícia propera a la ciutadania amb un ús normalitzat del català (OE2.4) 
 1. Informatitzar els expedients d'AJG i la seva tramitació econòmica 
 2. Reforçar la prestació de serveis de suport tècnic professional a l'AJ de qualitat i continuar amb els ajustaments de costos 
 3. Continuar amb el suport a la ciutadania en els processos d'execució hipotecària que esdevenen desnonaments 
· Optimitzar els recursos personals i materials de l'organització per adequar-los a les necessitats del servei públic de l'Administració de justícia (OE2.5) 
 1. Elaborar les RLT de l'oficina judicial i fer-les efectives en funció de la seva implantació 
 2. Optimitzar els recursos humans amb una millora del dimensionament i adequació de la RLT 
 3. Continuar amb els programes de reducció de costos interns 
· Actualitzar i desenvolupar el Pla d'equipaments judicials (OE2.6) 
 1. Desenvolupar el pla d'equipaments, adequar les instal·lacions de Badalona, finalitzar les obres de Balaguer i el nou arxiu de Lleida 
 2. Portar a terme la reubicació de jutjats socials de Barcelona a la Ciutat de la Justícia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta Nombre OE2.4 448.648,00 464.614,00 460.000,00 460.000,00
2. Notificacions telemàtiques en els jutjats de Catalunya 
(LEXNET) 

En 
milions OE2.3 1,84 5,48 6,00 664,00

3. Índex d'absentisme personal Administració de justícia % OE2.5 3,90 3,90 3,90 4,20 3,90

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 249.240.038,60
2 Despeses corrents de béns i serveis 85.981.272,38
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 62.016.375,00
6 Inversions reals 10.017.864,96
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 407.255.550,94

 

Llocs de treball pressupostats del programa 7.777
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU09. Despeses personal òrgans Adció Justícia Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Optimitzar els recursos personals i materials de l'organització per adequar-los a les necessitats del servei públic de l'Administració de justícia (OE2.5) 
 1. Elaborar les RLT de l'oficina judicial i fer-les efectives en funció de la seva implantació 
 2. Optimitzar els recursos humans amb una millora del dimensionament i adequació de la RLT 
 3. Continuar amb els programes de reducció de costos interns 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Evolució de la plantilla de personal al servei de l'Adm. de 
justícia traspassat al Departament de Justícia Nombre OE2.5 7.344,00 7.276,00 7.342,00 7.344,00

2. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de 
Justícia % OE2.5 2,00 2,00 2,00 2,00

3. Proporció de llocs de treball de la RLT aprovada adaptats a la 
nova oficina judicial respecte de la RLT prevista % OE2.5 4,35 11,40 14,00

4. Nombre de personal al servei de l'Administració de justícia 
destinat a l'Oficina Judicial Nombre OE2.5  394,00 423,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Regulació amb normativa pròpia referent al personal al servei de l'AJ 
2. Provisió de les vacants i d'incidències de personal amb personal interí i reforços per executar programes de caràcter temporal. 
3. Provisió dels llocs de treball de la nova oficina judicial segons l'RLT i reordenacions d'efectius 
4. Gestionar els concursos de trasllats de personal de l'Administració de justícia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 249.240.038,60
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 249.240.038,60

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 7.777
 




