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ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL
RAMON ARBÓS I LLOBET
Barcelona, 5 de juny de 2020.
La declaració de l'estat d'alarma, la situació generada per la pandèmia COVID-19 i l’acompliment
de les mesures de protecció i organització acordades pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri de
Justícia, exigeixen l’adopció de decisions que minimitzin l'afluència de professionals i ciutadans a
les seus judicials permetent, al mateix temps, donar curs als tràmits processals. Amb caràcter
general, s'ha establert un règim d'accés a les oficines judicials mitjançant un mecanisme de cita
prèvia.
En data 4 de juny de 2020, s'aixeca la suspensió de les actuacions judicials i la suspensió dels
terminis processals, tal com va ser disposat pel RD 537/2020, de 22 de maig. Una de les
actuacions processals que van quedar afectades per aquella suspensió, acordada pel RD
463/2020, de 14 de març, va ser l'atorgament dels poders apud acta de representació processal.
Per tant, amb la finalitat d'harmonitzar la situació descrita amb la necessitat d'activar i facilitar la
realització d'aquest tipus d'actuacions, es dicta el present acord:
Es disposa com apropiat interessar dels professionals col·laboradors de l'Administració de Justícia
(advocats, procuradors i graduats socials) la potenciació de l'ús, per part dels ciutadans als quals
representen o assisteixen, del Registre d'Apoderaments Judicials (REAJ) del Ministeri de Justícia,
per tal de reduir la necessitat de comparèixer a les seus judicials, atès que per a realitzar-ho es
necessita l'activació d'una cita prèvia, facilitant, d'aquesta manera, l'execució d'aquella activitat.
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Segons consulta realitzada a la Subdirecció General de Desenvolupament i Implantació de Serveis
Digitals del Ministeri de Justícia, encarregada de l'arxiu electrònic d'apoderaments apud acta
(REAJ), es considerarà correcte l'apoderament apud acta atorgat a la seu judicial electrònica del
Ministeri de Justícia, accedint amb el certificat electrònic del professional apoderat o amb el
certificat electrònic d'un tercer (s'entén client) sempre que aquell actuï en representació del
poderdant. Per a això, haurà de marcar l'opció "en qualitat de compareixent/representant" i
annexar el document acreditatiu de la representació que ostenta.
A aquesta petició d'apoderament apud acta, a la Seu Judicial Electrònica de el Ministeri de
Justícia, accedint amb el certificat electrònic del professional apoderat, s'annexarà còpia del NIF
de client o part processal (poderdant), així com una declaració responsable (en la qual s'incloguin
expressament data, lloc i les facultats conferides al professional) emesa i rubricada pel poderdant
autoritzant-li a materialitzar la petició d'apoderament i el reconeixement de les facultats que
comprèn.
L'apoderament així practicat haurà de ser validat, mitjançant l'accés a l'REAJ, pel/per la lletrat/da
de l'Administració de justícia de l'oficina competent per a la tramitació del procediment judicial en
el qual el poder s'hagués atorgat i amb les facultats de representació processal expressament
reconegudes.
En darrer terme, el/la lletrat/da de l'Administració de justícia, en cas de dubte o de qualsevol
altra incidència, sempre podrà sol·licitar la ratificació personal del poderdant davant l'oficina
judicial.
Aquest acord s’emmarca dins l’àmbit de les relacions de col·laboració entre les oficines de
l’Administració de justícia i els professionals i ciutadans que realitzen actuacions en elles, sense
que, en cap cas, es pugui entendre que la utilització del mecanisme descrit suposi una obligació
per part dels darrers, atès que establir-la està fora de l’àmbit competencial de qui subscriu, ni
una relegació de les obligacions que incumbeixen als funcionaris judicials de tots els cossos
afectats.
El present acord entra en vigor el dia de la seva data.
Notifiqueu aquest acord a tots els/les lletrats/des de l’Administració de justícia de la província de
Barcelona, indicant que s’hi pot presentar recurs d’alçada davant el secretari de govern del TSJC,
en el termini d’un mes. Poseu-lo en coneixement del secretari de govern del TSJC. Poseu-lo en
coneixement dels col·legis d’advocats, de procuradors i de graduats socials de la província de
Barcelona.
RAMON ARBOS Signat digitalment
Ho acordo i ho signo.
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