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Presentació
El Departament de Justícia té com a funcions bàsiques les
matèries relacionades amb l’Administració de justícia a
Catalunya i la seva modernització; els serveis penitenciaris, la
rehabilitació i la justícia juvenil; la conservació, actualització
i desenvolupament del dret civil de Catalunya; les entitats
jurídiques, els notaris i els registradors.
Aquesta publicació s’ha elaborat amb l’objectiu de donar a
conèixer el conjunt de serveis que el Departament de Justícia
presta directament a la ciutadania, però també per mostrar
el suport i els serveis que es dóna a altres institucions,
bàsicament l’Administració de justícia, i a diferents col·lectius
professionals.
Per facilitar la localització de la informació s’ha estructurat,
d’una banda, per ordre alfabètic i, d’altra banda, s’hi ha afegit
un índex temàtic que classifica els serveis d’acord amb els
àmbits competencials del Departament.
La descripció dels serveis s’ha fet de manera succinta, però la
majoria de les entrades contenen un enllaç cap a uns continguts,
més extensos, publicats o bé al web del Departament de
Justícia o bé al web de l’Administració de justícia a Catalunya,
de manera que sempre es pot ampliar la informació d’interès
continguda en aquest Catàleg de serveis.
Finalment, convé ressaltar que, a més de tota la informació
continguda sobre activitats, serveis i tràmits del Departament
de Justícia als webs esmentats, disposem d’un formulari
de contacte on es poden adreçar tot tipus de consultes i
suggeriments.

Departament de Justícia
justicia.gencat.cat
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# Acadèmies

Són corporacions de dret públic que tenen com a finalitat
principal la investigació en el camp de qualsevol ciència o art.
Al Departament de Justícia hi ha el registre de les acadèmies
amb seu central a Catalunya.
Es poden consultar en línia les adreces de totes les acadèmies
inscrites en el Registre a la Guia d’entitats i a Tràmits gencat
es poden fer els tràmits següents:
–– Adequació a la legalitat dels estatuts per inscriure’ls al 		
Registre i publicar-los posteriorment al DOGC
–– Certificació de dades registrals
–– Emissió de llistes
–– Inscripció de juntes de govern
–– Notes simples i còpies certificades

# Administració de justícia

(vegeu Jutjats)

# Arxius judicials

La Xarxa d’Arxius Judicials de Catalunya està formada per
arxius centrals en els principals edificis judicials, i per dipòsits
centrals d’arxiu a la resta de partits judicials de Catalunya.
Els arxivers-gestors de documents judicials són professionals
especialitzats que defineixen, implanten i mantenen els
sistemes de gestió documental i d’arxiu, per tal d’organitzar
i custodiar els documents judicials, que formen part del
patrimoni documental, de manera que es faciliti l’accés i la
consulta al personal judicial de Catalunya i a la ciutadania
interessada en cerques d’informació i en la investigació
històrica, d’acord amb la normativa d’accés.

# Assessorament tècnic
de justícia juvenil

Els equips d’assessorament tècnic de justícia juvenil aporten
al procediment judicial informació sobre la situació psicològica,
educativa i familiar del menor, així com del seu entorn social i
qualsevol altra circumstància rellevant.
Els destinataris de la informació són fiscals i jutges de
menors que sol·liciten informes tècnics i els destinataris de
la intervenció són els majors de 14 anys i menors de 18 que
presumptament han comès delictes o faltes.
A més, es fomenta la col·laboració dels pares i familiars del
menor o jove perquè els menors infractors es responsabilitzin
respecte del fet il·lícit comès, el procediment judicial i les
conseqüències que se’n puguin derivar.

# Assessorament tècnic
en l’àmbit de la família

Els equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de la família estan
formats per psicòlegs i treballadors socials especialitzats en
la família i treballen per als jutjats de primera instància i de
família.
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Elaboren informes adreçats als jutges que serveixen per
facilitar una decisió judicial ajustada a les característiques
de cada família i sempre en benefici dels menors implicats.
També ofereixen un espai on les famílies poden reflexionar
sobre les dificultats d’una reorganització familiar després de
la separació.
# Assessorament tècnic penal

Els equips d’assessorament tècnic penal assessoren i
ofereixen suport tècnic als òrgans judicials mitjançant un
informe pericial en relació amb els encausats, les víctimes
i els testimonis. Els equips estan formats per psicòlegs i
treballadors socials especialitzats en la realització de proves
pericials psicològiques, socials i psicosocials.
Poden sol·licitar assessorament tècnic penal els jutges dels
jutjats d’instrucció, dels jutjats penals, de les seccions penals
de les audiències provincials i el Ministeri Fiscal.

# Assistència jurídica gratuïta

Garanteix el dret de disposar d’una justícia gratuïta, el qual
inclou advocat d’ofici, procurador, taxes judicials i peritatges
com a beneficis principals. Poden sol·licitar el reconeixement
del dret d’assistència jurídica gratuïta determinades persones
jurídiques.
Les comissions d’assistència jurídica gratuïta poden reconèixer
el dret a l’assistència jurídica gratuïta, revocar-lo o denegarlo. Poden requerir qualsevol Administració que confirmi les
dades que consten en una sol·licitud. Així mateix, traslladen
a l’òrgan judicial corresponent els escrits d’impugnació de les
resolucions definitives adoptades per les comissions.
Es presta a través dels catorze col·legis d’advocats que hi ha
a tot Catalunya.
–– Sol·licitud
–– Comissions d’assistència jurídica gratuïta

# Associacions

Són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més
persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària
per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna
d’interès general o particular i es comprometen a posar en
comú coneixements, activitats o recursos econòmics amb
caràcter temporal o indefinit.
Al Departament de Justícia hi ha el registre de les associacions
de règim general.
Es poden consultar en línia les adreces de totes les associacions
inscrites en el Registre a la Guia d’entitats i a Tràmits gencat
es poden fer els tràmits següents:
–– Certificació de dades registrals
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–– Declaració d’utilitat pública
–– Dissolució
–– Emissió de llistes
–– Inscripció de la constitució
–– Inscripció de la delegació
–– Inscripció de la modificació dels estatuts
–– Inscripció de la renovació o renovacions dels òrgans de
govern
–– Inscripció del canvi de domicili social
–– Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals
–– Notes simples i còpies certificades
–– Rendició de comptes anuals d’una entitat declarada 		
d’utilitat pública
# Atenció a la víctima
del delicte

És un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació
a les víctimes i persones perjudicades per un delicte o
falta per tal de potenciar la recuperació personal i reduir la
victimització. Les oficines d’atenció a la víctima també són el
punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes
de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans
judicials a Catalunya.
Oficines d’atenció a la víctima

# Atenció ciutadana

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix informació dels serveis i
tràmits del Departament i atén les consultes dels ciutadans.
També es poden fer consultes, suggeriments o formular queixes
en línia sobre qualsevol qüestió de l’àmbit del Departament de
Justícia a través del formulari de contacte.

# Beques i ajuts

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada atorga
periòdicament beques per a la promoció de la recerca en els
àmbits d’execució penal, mediació penal, atenció a la víctima,
Administració de justícia i dret civil català, així com beques
de col·laboració en tasques pròpies del Centre (investigació,
formació, gestió administrativa i biblioteconomia).

# Biblioteca especialitzada
del CEJFE

La biblioteca ofereix els següents serveis: accés lliure a la
sala de lectura, Wi-Fi gratuït, ordinadors de consulta, préstec
de monografies, audiovisuals, consulta a bases de dades
jurídiques, préstec interbibliotecari amb altres biblioteques
especialitzades i universitàries, servei d’obtenció d’articles
de revistes especialitzades, enviament de butlletins jurídics,
informació bibliogràfica mitjançant xarxes socials i atenció
personalitzada.
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# Biblioteques judicials

La Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya està formada
per centres de documentació-biblioteca en els principals
edificis judicials, a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya
i per dotacions bibliogràfiques a la resta de partits judicials
de Catalunya. Els bibliotecaris-documentalistes judicials
són professionals especialitzats en la resolució de consultes
jurídiques i en la localització, obtenció, tractament i difusió de
la informació, per oferir solucions a les necessitats informatives
del personal judicial a Catalunya.

# Butlletins electrònics

Es publiquen periòdicament diversos butlletins electrònics
sobre diverses temàtiques.
–– InfoJustícia: recull, quinzenalment, l’activitat del 			
Departament de Justícia amb notícies breus.
–– InfoCIRE: recull, mensualment, les activitats més 		
destacades del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
–– InfoBiblioteca: recull, quinzenalment, les últimes novetats
bibliogràfiques que s’han incorporat al fons de la Biblioteca
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
–– JustiData: butlletí sobre estadística bàsica del món de la
justícia a Catalunya.
–– Invesbreu: butlletí de difusió de recerques que du a 		
terme o que promou el Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada.

# Catàleg d’investigacions

Aplega totes les recerques que el Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (CEJFE) ha dut a terme íntegrament
o bé ha finançat parcialment des de 1987 fins ara.
A més de poder consultar-les a la Biblioteca del CEJFE, també
es pot accedir a la majoria de recerques, tant per classificació
temàtica com per ordre cronològic, al web del Departament de
Justícia. La temàtica de les recerques se centra en els àmbits
de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima,
l’Administració de justícia i el dret propi de Catalunya.

# Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció

(vegeu Reinserció sociolaboral)

# Centres educatius
de justícia juvenil

Establiments destinats al compliment de les mesures
d’internament, cautelars i fermes, imposades per resolució
dels jutjats de menors als menors i joves autors d’infraccions
penals.
Als centres s’elabora un programa individualitzat per a cada
jove que inclou les activitats educatives i/o de tractament que
ha de dur a terme. Els programes d’intervenció poden ser
generals, destinats a tota la població internada, o específics.
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# Centres penitenciaris

Són establiments, de règim ordinari o de règim obert, destinats
al compliment de les mesures cautelars de detenció i presó
preventiva i també a l’execució de les penes privatives de
llibertat imposades pels jutges o tribunals.
L’Administració penitenciària, respectant el marc normatiu
de l’execució de la pena, orienta les penes de presó cap a
la reinserció social dels interns i mira d’evitar o pal·liar els
possibles efectes negatius de la institució penitenciària. Així
mateix, facilita mitjans formatius, culturals i terapèutics per a
la rehabilitació.

# Col·legis professionals

Són corporacions de dret públic, dotades de personalitat
jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per complir les
seves finalitats, que gestionen els interessos públics vinculats
a l’exercici d’una professió determinada i com a vehicle de
participació dels col·legiats en l’administració d’aquests
interessos.
Al Departament de Justícia hi ha el registre dels col·legis
professionals de Catalunya.
Es poden consultar en línia les adreces de tots els col·legis
professionals inscrits en el Registre a la Guia d’entitats i a
Tràmits gencat es poden fer els tràmits següents:
–– Adequació a la legalitat dels estatuts i reglaments 		
col·legials i de les seves modificacions per inscriure’ls al
Registre i publicar-los posteriorment al DOGC
–– Canvi de denominació
–– Certificació de dades registrals
–– Dissolució de col·legis professionals
–– Emissió de llistes
–– Escissió de col·legis professionals
–– Fusió de col·legis professionals
–– Inscripció de juntes de govern
–– Notes simples i còpies certificades

# Dret civil català

És el conjunt de normes que regulen les relacions jurídiques
privades en molts aspectes de la vida: des del naixement fins
a les conseqüències de la mort. El dret civil català és aplicable
al territori de Catalunya amb preferència a qualsevol altre.
La Comissió de Codificació de Catalunya és l’òrgan col·legiat
que elabora les propostes de revisió, actualització i
desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial
el dret civil. És responsable, en matèria de dret privat, de
fer el seguiment del desenvolupament de l’ordenament jurídic
català i de l’estudi de les diverses branques. També té com
a objectius l’estudi, el debat i la divulgació del dret privat
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de Catalunya i les relacions amb altres organismes estatals i
internacionals amb finalitats similars.
# Entitats religioses

El Departament de Justícia gestiona el llibre de registre
d’entitats religioses al qual poden accedir les entitats religioses
que desenvolupin les seves funcions principalment a Catalunya
i que, a més, figurin inscrites al Registre d’entitats religioses
del Ministeri de Justícia.

# Federacions

La unió de diverses associacions, amb un fi comú, en una nova
entitat que les representa es coneix amb el nom de federació.
Les associacions poden constituir federacions per assolir
millor les finalitats que els són pròpies i facilitar la coordinació
i, al seu torn, les federacions poden constituir confederacions.
Totes estan subjectes al règim general de les associacions.
Al Departament de Justícia hi ha el registre de les federacions.
Es poden consultar en línia les adreces de totes les federacions
inscrites en el Registre a la Guia d’entitats i a Tràmits gencat
es poden fer els tràmits següents:
–– Certificació de dades registrals
–– Dissolució
–– Emissió de llistes
–– Inscripció de la constitució
–– Inscripció de la delegació
–– Inscripció de la modificació dels estatuts
–– Inscripció de la renovació o renovacions dels òrgans de
govern
–– Inscripció del canvi de domicili social
–– Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals
–– Notes simples i còpies certificades
–– Rendició de comptes anuals de les associacions declarades
d’utilitat pública

# Formació

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un
organisme autònom adscrit al Departament de Justícia on
es duen a terme activitats de formació especialitzada i de
recerca i divulgació sobre les competències del Departament
i de l’Administració de justícia.
Té com a missió principal planificar i organitzar la formació de
tot el personal que treballa al Departament i a l’Administració
de justícia i, amb aquesta finalitat, ofereix un catàleg
d’activitats formatives que respon a les necessitats detectades
pels diferents professionals i àmbits de la institució.
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A més, ofereix un ampli ventall d’activitats obertes als
professionals i al públic en general sobre els àmbits temàtics
propis del Departament de Justícia. També incorpora línies
de suport per a l’impuls de grups de treball col·laboratiu i
programes de gestió del coneixement intern.
# Fundacions

Són entitats sense ànim de lucre que es constitueixen per
l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic i
que destinen els seus rendiments o els recursos obtinguts per
altres mitjans al compliment de finalitats d’interès general.
Poden constituir una fundació les persones físiques i les
persones jurídiques públiques o privades.
Al Departament de Justícia hi ha el registre de les fundacions.
Es poden consultar en línia les adreces de totes les fundacions
inscrites en el Registre a la Guia d’entitats i a Tràmits gencat
es poden fer els tràmits següents:
–– Autorització d’actes amb contingut econòmic
–– Certificació de dades registrals
–– Declaracions responsables
–– Emissió de llistes
–– Establiment de delegacions de fundacions estrangeres 		
que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a 		
Catalunya
–– Extinció
–– Fons especials
–– Fusió de fundacions
–– Inscripció de la constitució
–– Inscripció de la delegació de facultats
–– Inscripció de la modificació dels estatuts
–– Inscripció del patronat
–– Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals
–– Notes simples i còpies certificades
–– Presentació dels comptes anuals

# Gestors administratius

El Departament de Justícia convoca periòdicament proves
d’aptitud per obtenir el títol de gestor administratiu. També
determina, en col·laboració amb les organitzacions col·legials
catalanes, els continguts que constitueixen l’objecte de
les proves per tal de vetllar per la presència de continguts
vinculats a la realitat jurídica i lingüística pròpia de Catalunya.

# Guia d’entitats

La Guia d’entitats és una aplicació en línia que permet
accedir a diverses dades de totes les associacions, fundacions
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privades, col·legis professionals, acadèmies corporatives,
entitats religioses i federacions de Catalunya.
# Grups d’interès

Són grups d’interès les persones i les organitzacions que
treballen per compte propi i participen en l’elaboració i
l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la
Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de
terceres persones o organitzacions, o d’interessos generals.
També s’anomenen grups de pressió, lobbies o stakeholders.
Al Departament de Justícia hi ha el Registre de grups d’interès,
que té com a finalitat la inscripció i el control de les persones
i organitzacions que treballen per compte propi i participen en
l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa
d’interessos propis, de terceres persones o d’organitzacions.
Inclou els grups d’interès que actuen davant dels departaments
de la Generalitat de Catalunya i els organismes, ens públics
i institucions, vinculades o participades per l’Administració
de la Generalitat que figuren inventariades en el Registre del
sector públic de la Generalitat de Catalunya.
A Tràmits gencat es pot fer el tràmit d’inscripció al Registre de
grups d’interès o d’esmenes a la inscripció.

# Interpretacions judicials

(vegeu Traduccions i interpretacions judicials)

# Investigació

(vegeu Recerca)

# Justícia de pau

A tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància
i instrucció hi ha un jutjat de pau. Els jutjats de pau són
òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal i amb
competències en els àmbits penal, civil i de registre civil.
Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és
elegit per l’ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre
anys.
El Departament de Justícia dóna suport al funcionament
dels jutjats de pau mitjançant subvencions anuals segons la
població atesa. Igualment, dota de personal els jutjats de pau
i les agrupacions de secretaries de jutjats de pau.
Subvencions als jutjats de pau

# Justícia juvenil

L’objectiu de la justícia juvenil és promoure la integració i
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la reinserció social dels menors i joves als quals s’aplica la
legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors,
en compliment de les resolucions adoptades pels jutjats i
fiscals de menors, mitjançant actuacions i programes de
caràcter educatiu i responsabilitzador, orientats a reduir els
factors de risc i prevenir la reincidència en el delicte.
En l’àmbit de la justícia juvenil es condueixen processos de
mediació i reparació extrajudicial, es du a terme l’assessorament
tècnic a les instàncies judicials sobre les circumstàncies socials
i personals dels menors i joves encausats i s’executen les
mesures de medi obert i d’internament en centres, dictades
pels jutjats de menors.
# Jutjats

La Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
planifica i executa les actuacions necessàries per proveir dels
mitjans personals, materials i de suport tècnic necessaris als
òrgans judicials que hi ha a Catalunya per tal que desenvolupin
les seves funcions amb independència i eficàcia. També du a
terme actuacions de millora de l’Administració de justícia a
Catalunya per apropar-la a la ciutadania.
Al Directori de seus es poden consultar en línia les adreces i
els telèfons dels òrgans judicials, fiscalies i jutjats de pau de
Catalunya.
–– Organització de l’Administració de justícia a Catalunya
–– Tipologia de jutjats

# Legislació estatal consolidada
Lexcat

Recull normatiu que ofereix la legislació estatal més rellevant
en català en una versió en línia permanentment actualitzada.
Aquest recurs pretén facilitar la tasca dels operadors jurídics
que treballen en català.

# Llenguatge jurídic

El Departament de Justícia ofereix diversos recursos lingüístics
relacionats amb l’àmbit jurídic. Entre d’altres, un cercador
terminològic jurídic i administratiu (Justiterm), un curs en
línia de llenguatge jurídic (Autoaprenentatge de llenguatge
jurídic), formularis administratius i jurídics, etc.

# Medi obert de justícia juvenil

Les mesures judicials en medi obert impliquen que el jove o
menor no ingressa en un centre educatiu, sinó que la mesura
imposada s’executa en l’entorn social i familiar i això permet
fer un seguiment del seu procés de socialització, continuar i
millorar els vincles de les seves relacions i treballar perquè
s’integri i participi en la comunitat.
Es garanteix l’atenció al menor o jove en els àmbits de salut,
educació, lleure i inserció laboral, el suport al procés d’inserció
social i la implicació de la comunitat, mitjançant acords i
convenis de col·laboració a través d’equips de professionals
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distribuïts per tot el territori.
# Mediació

La mediació és un procés de resolució de conflictes basat en el
diàleg i en la recerca de solucions constructives que presenta
avantatges per a totes les persones que, directament o
indirectament, viuen i pateixen un conflicte. La mediació es
conforma a través de quatre característiques identificatives
bàsiques: la voluntarietat, la confidencialitat, la imparcialitat
i la neutralitat. A més, la mediació ofereix, entre d’altres, els
següents avantatges: el protagonisme de les parts, una major
implicació en el compliment de l’acord i un entorn propici per
trobar solucions constructives.

# Mediació en dret privat

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya té com a
objectius fomentar i difondre la mediació i facilitar-hi l’accés
a tots els ciutadans, estudiar les tècniques de mediació,
gestionar els registres generals de mediadors, designar
la persona mediadora, fer seguiment del procediment, i
homologar els estudis, els cursos i la formació específica en
matèria de mediació.

# Mediació i reparació
de justícia juvenil

Procés que té com a objectiu que l’infractor i la víctima puguin
arribar a uns acords per solucionar el conflicte creat per una
infracció penal. Pretén solucionar el conflicte entre les parts
de forma extrajudicial amb l’orientació d’un mediador. Si bé
el conflicte s’aborda en un espai extrajudicial, en el qual les
parts busquen una solució i uns acords, els resultats finals i
els beneficis jurídics tenen lloc en el procediment judicial.
La mediació es fa a instància del Ministeri Fiscal i/o del jutge,
segons el moment processal en què es porta a terme, i a la
pràctica pot comportar una alternativa al procés judicial o serne un complement.
Els equips de mediació i reparació estan distribuïts per tot
Catalunya.

# Mediació i reparació penal

Servei en què, a través d’un procés confidencial de diàleg
i comunicació conduït per un mediador, participen de forma
voluntària el denunciat, imputat o penat per un delicte o falta
i la víctima o persona perjudicada, amb l’objectiu fonamental
d’aconseguir la reparació adequada del dany i la solució del
conflicte des d’una perspectiva justa i equilibrada als interessos
d’ambdues parts.
La mediació penal es pot demanar en qualsevol moment
processal i la poden sol·licitar les víctimes o persones
perjudicades per un delicte, els denunciats, imputats o penats
per la comissió d’un delicte, els advocats d’ambdues parts, els
fiscals, els òrgans judicials, etc.
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# Mediadors

Per exercir professionalment a Catalunya en l’àmbit del
dret privat, els mediadors s’han d’inscriure al Registre de
mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
i, prèviament, han de formar-se professionalment mitjançant
determinats cursos de formació específica en matèria de
mediació que homologa i fa públics el Centre de Mediació.
A més, el Centre de Mediació es comunica amb els mediadors
tant a través del grup Mediació de la plataforma e-Catalunya
com del butlletí setmanal InfoMediació i de les sessions
metodològiques que s’organitzen periòdicament, les quals es
poden seguir en línia.

# Medicina forense

L’Institut de Medicina Legal de Catalunya és un òrgan tècnic
al servei de l’Administració de justícia que té com a funcions
auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre
Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant
tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la
normativa vigent de medicina forense; i realitzar activitats de
docència i investigació relacionades amb la medicina forense.

# Mesures penals alternatives

Penes imposades pels òrgans judicials per la comissió d’una
falta o delicte greu o menys greu, menys aflictives que les
penes de presó i que poden consistir en l’obligació de fer
treballs comunitaris, assistir a un programa formatiu de
seguretat viària, violència de gènere, intrafamiliar o d’altres,
fer un tractament de deshabituació de substàncies tòxiques
o un programa de tractament en salut mental. Es duen a
terme a través de programes específics i amb la col·laboració
d’organismes i entitats de caire social.

# Modernització
de l’Administració de justícia

El procés de renovació de les infraestructures judicials, els
sistemes informàtics i l’organització de l’oficina judicial per
aconseguir una justícia més oberta, àgil, eficaç i de qualitat
es coneix amb el nom de modernització de l’Administració de
justícia.
La modernització persegueix acabar amb les microoficines
actuals, amb gran autonomia administrativa i repetició de
tasques, i introduir noves metodologies de treball i criteris
de gestió homogenis, racionalitzar els mitjans instrumentals
i incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC).
El nou model d’oficina judicial s’ha dissenyat a partir de
quatre eixos: organització, recursos humans, tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) i edificis. El sistema
informàtic que ha de contribuir a la modernització de la justícia
s’anomena e-justícia.cat, un conjunt de mòduls, aplicacions,
programes i serveis. Un dels avenços que vertebra el sistema,
i que és clau, és l’expedient judicial electrònic.
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# Notaris

El Departament de Justícia nomena els notaris per mitjà de la
convocatòria, administració i resolució de les oposicions lliures
i restringides i dels concursos que convoca i porta a terme fins
a la formalització dels nomenaments. Així mateix, participa en
l’elaboració dels programes d’accés al cos de notaris i estableix
les demarcacions notarials de Catalunya.
La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i la Direcció
General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia
examinen les sol·licituds presentades per resoldre el concurs
en els seus respectius àmbits. Un cop feta aquesta anàlisi,
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques dicta una
resolució que comprèn les adjudicacions de les vacants a
Catalunya.

# Ofertes de treball

El Departament de Justícia convoca llocs de treball dels àmbits
de l’Administració de justícia, justícia juvenil, personal laboral
i serveis penitenciaris.

# Peritatges judicials

El Departament de Justícia gestiona les llistes de pèrits
disposats a actuar davant els òrgans judicials, supervisa el
compliment dels peritatges i n’efectua el pagament en els
supòsits que preveu la llei en l’àmbit de l’Administració de
justícia.

# Pràctiques universitàries

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en
col·laboració amb les universitats, organitza programes de
pràctiques universitàries als centres i serveis del Departament
de Justícia (oficines judicials, l’Institut de Medicina Legal de
Catalunya i serveis i centres penitenciaris i de justícia juvenil),
amb l’objectiu de contribuir a l’orientació professional de
futurs graduats universitaris.

# Presons

(vegeu Centres penitenciaris)

# Prevenció de la delinqüència
juvenil

A través del Programa de suport a la prevenció de la
delinqüència juvenil i a la mediació comunitària, es col·labora
amb els ajuntaments i consells comarcals i se’ls ofereix suport
en relació amb els problemes relacionats amb la conflictivitat
social protagonitzada per adolescents i joves per tal de
prevenir la delinqüència juvenil.

# Protectorat de les fundacions

És un organisme administratiu que ha de vetllar perquè es
compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i
els estatuts de les fundacions i perquè es respecti la voluntat
fundacional.
Estan sotmeses al Protectorat les fundacions inscrites a
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Catalunya i les delegacions de fundacions estrangeres
establertes a Catalunya, si hi exerceixen majoritàriament les
seves activitats.
# Publicacions

El Departament de Justícia i el Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada editen publicacions relatives al món
del dret i de treball penitenciari i de rehabilitació, justícia
juvenil, medicina forense, Administració de justícia, com
també informació sobre les activitats que són de la seva
competència.
Així mateix es publiquen diversos butlletins electrònics
periòdics en línia de temàtiquès pròpies del Departament.
Les publicacions venals es poden adquirir a les llibreries
acreditades de la Generalitat o bé per mitjà de la Llibreria en
línia de la Generalitat de Catalunya, així com consultar en línia
el catàleg de les publicacions.
També es poden consultar tots els llibres editats pel
Departament a la Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada.

# Recerca

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada impulsa
estudis i investigacions en els àmbits de l’execució penal,
la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de
justícia i el dret propi de Catalunya. Aquesta tasca la duen a
terme investigadors del Centre i col·laboradors externs.
La majoria de les recerques es poden consultar en línia al

Catàleg d’investigacions.

# Recursos governatius

El Departament de Justícia resol els recursos governatius que
s’interposin contra les qualificacions negatives dels títols o
les clàusules concretes d’aquests susceptibles d’inscripció en
un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de
Catalunya, sempre que es fonamentin en una infracció de les
normes de dret català.

# Registradors de la propietat,
mercantils i de béns mobles

El Departament de Justícia nomena els registradors de
la propietat, mercantils i de béns mobles per mitjà de la
convocatòria, administració i resolució de les oposicions lliures
i restringides i dels concursos que ha de convocar i portar a
terme fins a la formalització dels nomenaments.
La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i la Direcció
General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia
analitzen i examinen conjuntament les sol·licituds presentades
per resoldre el concurs en els seus respectius àmbits. Un cop
feta aquesta anàlisi, la Direcció General de Dret i d’Entitats
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Jurídiques dicta una resolució que comprèn exclusivament les
adjudicacions respecte de les vacants ubicades a Catalunya.
# Registre civil

Registre públic de caràcter jurídic que depén del Ministeri
de Justícia i, concretament, dels òrgans judicials que tenen
encarregada aquesta funció. Tenen accés al registre civil els
fets i actes relatius a la identitat, estat civil i altres fets, actes
i circumstàncies referits al naixement, matrimoni, defunció,
tuteles, així com nacionalitat, veïnatge civil...
Les dades del registre civil són públiques per a aquelles
persones que acreditin tenir-hi interès.
També es poden fer en línia diversos tràmits.

# Registre de nomenaments
tutelars no testamentaris
i poders atorgats en previsió
d’incapacitat

S’hi inscriuen els nomenaments i les exclusions, i la seva
revocació, de les delacions tutelars atorgades en escriptura
pública que no siguin testament ni codicil i l’atorgament i la
revocació total o parcial dels poders atorgats en escriptura
pública en previsió d’una situació d’incapacitat i, si s’escau,
l’extinció judicial d’aquests poders.

# Registre de patrimonis
protegits

S’hi inscriuen la constitució de patrimonis protegits i les
seves modificacions i les aportacions de béns a patrimonis
protegits constituïts i inscrits en el registre, els nomenaments
i els canvis dels administradors de patrimonis protegits i les
mesures adoptades judicialment, amb caràcter transitori o
permanent, referides a l’administració de patrimonis protegits
en el Registre.

# Rehabilitació

La política penitenciària és una funció social orientada a
la reintegració social de les persones que han delinquit i
compleixen una pena. L’execució penal posa a l’abast de les
persones internes recursos educatius, culturals, sanitaris i de
suport psicològic i emocional, que tenen per objectiu reduir la
reincidència.
Els programes de rehabilitació treballen amb un model de
disseny curricular únic a tots els centres amb uns eixos bàsics
d’intervenció comuns a tota la població reclusa.

# Reinserció sociolaboral

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, CIRE, és una
empresa pública del Departament de Justícia que té com a
objectiu fonamental la reinserció sociolaboral de les persones
privades de llibertat, a través de la formació en oficis i el
treball productiu.

# Servei d’orientació jurídica

És un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada prestat
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pels col·legis d’advocats de Catalunya i subvencionat pel
Departament de Justícia.
L’assessorament és de caire general i les consultes abasten
totes les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:
separacions, divorcis, arrendaments d’habitatges, contractes
de compravenda, accidents de trànsit, assegurances, etc.
També s’informa de les sol·licituds d’assistència jurídica
gratuïta.
# Serveis penitenciaris

Sistema establert per al compliment de les penes previstes en
les sentències judicials, especialment, les penes de reclusió,
el propòsit de les quals és la reinserció social de les persones
condemnades i amb la finalitat última d’evitar la reincidència
de les persones que han complert una condemna.
La finalitat dels serveis penitenciaris consisteix a dirigir tots
els mitjans personals i materials cap a la retenció i custòdia
i també del tractament de les persones penades de manera
que a cada centre se’n garanteixi la convivència ordenada i
s’aconsegueixi generar les condicions idònies per desenvolupar
les activitats de tractament dels interns.

# Serveis socials penitenciaris

Per tal d’acostar l’intern al seu territori, fer-lo participar
en el seu programa individualitzat de tractament i derivarlo a recursos i serveis externs, es disposa d’una xarxa de
treballadors socials, que coneixen els equipaments i serveis
de què disposa el medi més immediat de la persona i la seva
família o entorn relacional. Aquestes actuacions d’atenció
segons les necessitats detectades es fan en coordinació amb
la xarxa comunitària de serveis socials.

# Subvencions

El Departament de Justícia atorga periòdicament subvencions
dels àmbits de les entitats jurídiques, serveis penitenciaris i
justícia juvenil, Administració de justícia i també del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

# Torn d’ofici

Servei prestat per un advocat d’ofici i, si és preceptiu, un
procurador, a un ciutadà. L’advocat defensa de forma gratuïta
el ciutadà davant d’un tribunal de justícia. És un servei finançat
per la Generalitat de Catalunya, a través de l’assistència
jurídica gratuïta, amb l’objectiu de satisfer el dret a la tutela
judicial i a un procés amb les màximes garanties d’igualtat i
independència.

# Traduccions i interpretacions
judicials

Per fer efectiu el dret a la tutela judicial efectiva i l’accés
a la justícia en condicions d’igualtat, es presten serveis de
traducció i interpretació als òrgans judicials i a les fiscalies
de Catalunya. També es proporciona el servei d’interpretació
en llenguatge de signes en les actuacions judicials per a les
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persones amb discapacitat auditiva.
# Treballs en benefici
de la comunitat

(vegeu Mesures penals alternatives)

# Voluntariat a les presons

El Departament de Justícia col·labora amb les entitats
de voluntariat per tal que els ciutadans puguin participar
activament en els objectius de la rehabilitació i la reinserció
de sentenciats a mesures privatives de llibertat dels centres
penitenciaris.

# Webs i xarxes socials

El Departament de Justícia fa difusió de les activitats,
funcions i serveis que presta a través dels webs corporatius
del Departament i de l’Administració de justícia a Catalunya.
També és present, per informar de manera més propera a
la ciutadania, a diverses xarxes socials com ara Facebook,
Twitter, Flickr, Slideshare… i manté diversos blogs corporatius.
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Serveis (per àmbit temàtic)
Administració de justícia
Administració de justícia (vegeu Jutjats)
Arxius judicials
Assessorament tècnic de justícia juvenil
Assessorament tècnic en l’àmbit de la família
Assessorament tècnic penal
Assistència jurídica gratuïta
Atenció a la víctima del delicte
Biblioteques judicials
Interpretacions judicials (vegeu Traduccions i interpretacions
judicials)
Justícia de pau
Jutjats
Legislació estatal consolidada, Lexcat
Medicina forense
Modernització de l’Administració de justícia
Peritatges judicials
Registre civil
Servei d’orientació jurídica
Torn d’ofici
Traduccions i interpretacions judicials
Entitats jurídiques
Acadèmies
Associacions
Col·legis professionals
Entitats religioses
Federacions
Fundacions
Guia d’entitats
Protectorat de les fundacions
Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de
poders atorgats en previsió d’incapacitat
Registre de patrimonis protegits
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Execució penal
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (vegeu Reinserció 		
sociolaboral)
Centres educatius de justícia juvenil
Centres penitenciaris
Justícia juvenil
Medi obert de justícia juvenil
Mediació i reparació de justícia juvenil
Mediació i reparació penal
Mesures penals alternatives
Presons (vegeu Centres penitenciaris)
Prevenció de la delinqüència juvenil
Rehabilitació
Reinserció sociolaboral
Serveis penitenciaris
Treballs en benefici de la comunitat (vegeu Mesures penals
alternatives)
Voluntariat a les presons
Formació i recerca
Beques i ajuts
Biblioteca especialitzada del CEJFE
Catàleg d’investigacions
Formació
Investigació (vegeu Recerca)
Pràctiques universitàries
Recerca
Gestors, notaris i registradors
Gestors administratius
Notaris
Registradors
Mediació
Mediació
Mediació en dret privat
Mediadors
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Temes transversals
Atenció ciutadana
Butlletins electrònics
Dret civil català
Grups d’interès
Llenguatge jurídic
Ofertes de treball
Publicacions
Recursos governatius
Subvencions
Webs i xarxes socials
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