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Octubre de 2013

Àmbits d’actuació del Departament de Justícia
Les funcions
 L’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització.
 Els serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil.
 La conservació, l’actualització i el desenvolupament del dret civil de
Catalunya.
 Les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les acadèmies,
notaris i registradors.
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L’estructura territorial
Els serveis territorials i les gerències
Amb l’objectiu de donar cobertura a les actuacions de l’àmbit competencial en tot
el territori català, el Departament de Justícia s’organitza en serveis territorials i
gerències dependents de la Secretaria General.
 Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l‘Hospitalet de Llobregat.
 Gerència Territorial de Barcelona Comarques.
 Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona.
 Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida.
 Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona.
 Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre.
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Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
Modernització, nova oficina judicial, mitjans personals, recursos
materials, planta judicial
 Impulsar la constitució i el desenvolupament de les
institucions que preveu l’Estatut d’autonomia de
Catalunya en matèria de justícia.
 Impulsar accions per adaptar l’Administració de
justícia a les necessitats del seu territori i proposar les
modificacions pertinents de planta judicial.
 Dirigir la gestió dels mitjans personals i dels recursos
materials i econòmics de l’Administració de justícia a
Catalunya.
 Dur a terme les actuacions de millora de
l’Administració de justícia i acostar-la a la ciutadania
 Vetllar pel manteniment dels sistemes d’informació i
de comunicació relacional.
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Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia
 Aplicar actuacions de millora de l’Administració de justícia a Catalunya i el seu
acostament a la ciutadania.
 Planificar i implementar el disseny de l’estructura de l’oficina judicial.
 Dissenyar els sistemes de gestió i informació per mitjà de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
 Planificar i dirigir la implementació del model de justícia de proximitat..
 Impulsar la gestió del canvi organitzatiu i la implantació dels serveis comuns de l’oficina
judicial.
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Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
La nova oficina judicial
 Compactar diverses funcions en un conjunt d’òrgans comuns que abasten i donen servei a
òrgans judicials de diferent àmbit territorial.
 Descarregar els jutges de tasques administratives i, al mateix temps, millorar el suport
directe a la seva funció d’administrar justícia.
 Enfortir els mecanismes de direcció de l’oficina judicial.
 Organitzar, dotar de recursos i desenvolupar els processos de treball.
 Convertir les tecnologies de la informació i la comunicació
en un instrument habitual de treball.
 Incrementar la capacitat d’incidència de la Generalitat de
Catalunya en el funcionament de l’oficina judicial.
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Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
La planta judicial
Catalunya s’organitza territorialment en 49 partits judicials, als quals el Departament de
Justícia dóna suport i presta serveis a través de les gerències (a Barcelona) i dels serveis
territorials (a la resta del territori), ja sigui directament o a través de les unitats
administratives de l’àmbit judicial.
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Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
Les línies estratègies de modernització
Els grans projectes de canvi en relació amb la modernització de l’Administració de justícia
se sustenten en quatre grans àmbits.
 Àmbit d’organització: Implementació d’una nova estructura organitzativa basada en
unitats de suport directe, serveis comuns processals i unitats administratives, amb
criteris homogenis de treball i optimització dels recursos.
 Àmbit de recursos humans: Implementació d’un nou sistema de dotació basat en la
relació de llocs de treball.
 Àmbit TIC: Implementació del nou sistema de gestió processal e-justícia.cat.
 Àmbit d’infraestructures: Reordenació dels espais existents per adaptar-los a la nova
estructura organitzativa i fer-los més accessibles a la ciutadania.

Dades estadístiques de l’Administració de justícia
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Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia
Institut de Medicina Legal de Catalunya
L’Institut de Medicina Legal de Catalunya és un òrgan tècnic al servei de l’Administració
de justícia, adscrit al Departament de Justícia i que depèn de la Secretaria de Relacions
amb l’Administració de Justícia.
Les funcions de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya són: 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 fer activitats de
docència i investigació relacionades
amb la medicina forense.

10

Direcció General de Serveis Penitenciaris
Execució penal, centres penitenciaris, rehabilitació
 Desenvolupar el sistema d’execució penal als
centres penitenciaris.
 Executar les mesures d’internament i altres que
s’imposin a les persones adultes i donar suport als
processos per a la seva reinserció.
 Dirigir i supervisar els programes de rehabilitació de
les persones internes i el funcionament dels centres
penitenciaris.
 Elaborar els programes de necessitats del sistema
d’execució penal a centres i fer-ne la valoració
corresponent.
 Dirigir els recursos humans i econòmics
corresponents.
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Direcció General de Serveis Penitenciaris
La rehabilitació
 Coordinar els programes d’intervenció que contribueixin a la reinserció dels interns.
 Coordinar amb el Departament de Salut els programes de promoció de la salut i
amb el d’Ensenyament la formació reglada.
 Supervisar els processos de classificació i destinació dels interns dins dels centres.
 Planificar i supervisar els programes de medi
obert i llibertat condicional.
 Supervisar la concessió de permisos de
sortida en els casos en què el
Departament sigui competent per
atorgar-los.

Dades estadístiques de serveis penitenciaris
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Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil
Mesures penals alternatives, medi obert, justícia juvenil, reinserció

 Potenciar i implementar les mesures
d’execució penal no privatives de llibertat a la
comunitat.
 Impulsar el model d’atenció i assessorament a
les parts implicades en els procediments de la
jurisdicció penal ordinària.
 Executar les mesures d’internament i altres
que s’imposin a menors i joves per donar
suport als processos per a la seva reinserció.
 Emetre informes per als òrgans judicials de
menors.
 Organitzar els programes de mediació en
l’àmbit de la justícia juvenil.
Dades estadístiques de mesures penals alternatives
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Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil
Reparació i execució penal a la comunitat
 Supervisar l’execució de les mesures penals
alternatives.
 Orientar, coordinar i supervisar el programa
d’atenció a la víctima.
 Coordinar els programes d’assessorament a
la jurisdicció penal ordinària
 Coordinar els programes de mediació i
reparació penal ordinària.
 Supervisar els mecanismes de coordinació
amb les entitats públiques i privades
col·laboradores.

Dades estadístiques d’atenció a la víctima
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Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil
Justícia juvenil
La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil és responsable
del compliment d’aquelles actuacions previstes en l’ordenament jurídic que regula les
reaccions socials adreçades als menors de 14 a 17 anys i als joves de 18 a 23 anys
infractors.
Les funcions que du a terme consisteixen a:
 Conduir els processos de mediació i reparació
extrajudicial.
 Assessorar les instàncies judicials sobre les
circumstàncies socials i personals dels menors i
joves encausats.
 Executar les mesures dictades pels òrgans
judicials.

Dades estadístiques de justícia juvenil
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Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
Dret civil català, entitats jurídiques, mediació, notaries, registres,
gestors administratius
 Desenvolupar les funcions que la legislació vigent li atribueix en matèria d’associacions i
fundacions, de col·legis professionals i acadèmies, així com dirigir i impulsar totes aquelles
activitats necessàries per al foment i el desenvolupament de les entitats jurídiques.
 Dirigir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en l’àmbit
de la mediació mitjançant el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 Dirigir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria
de dret privat.
 El nomenament dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.
 Registre de nomenaments tutelars no testamentaris.

Dades estadístiques de dret i d’entitats jurídiques
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Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
 Fomentar i promoure la mediació com a
instrument per a la resolució de conflictes i per
a la desjudicialització de casos.
 Homologar els estudis, els cursos i la formació
específica en matèria de mediació.
 Designar els mediadors i mediadores en els
procediments gestionats pel Centre.
 Supervisar el funcionament dels serveis
externs d’informació i orientació mediadora.

Dades estadístiques de mediació en dret privat
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Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Formació, investigació, nous programes
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és un organisme autònom de
caràcter administratiu adscrit al Departament de Justícia. Dóna suport a les politiques de
millora i innovació del Departament, mitjançant el desenvolupament d’activitats de formació
i investigació.
 Formació especialitzada.
 Desenvolupament directiu.
 Investigació i estudis en matèries de l’àmbit de
competències del Departament de Justícia.
 Nous programes formatius.
 Suport en els processos de selecció de personal
que pertany a cossos especials.
 Publicacions, biblioteca, informació i coneixement.

Dades estadístiques del CEJFE
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Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Reinserció sociolaboral, treball productiu, formació ocupacional
Empresa pública del Departament de Justícia que té per objecte la inserció sociolaboral
de les persones sota mesura judicial mitjançant:
 La formació professional ocupacional.
 El treball productiu.
Els tres eixos d’acció que mouen el CIRE
per posar en marxa itineraris
individualitzats de reinserció a persones
privades de llibertat són:
 Formar.
 Ocupar.
 Inserir.

Dades estadístiques del CIRE
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http://justicia.gencat.cat/ca/

