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TS/GS. 95/2021-L 

 

 

ACORD DE L'IL·LM. SR. JOAQUIM MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SECRETARI  DE GOVERN DEL 

TSJC, SOBRE CRITERIS CONTINGUT ÍNDEX DOCUMENTAL PRESENTACIÓ DEMANDA PER 

PROCURADORS 

 

Barcelona,  25 de febrer de 2021 

 

Els acords d'aquesta Secretaria de Govern de 4 de juliol de 2017 i de 23 de novembre de 

2018 recordaven la necessitat que els escrits i documents presentats per via telemàtica o 

electrònica disposessin d'un índex electrònic, especialment, en els supòsits de demanda i 

contestació a la demanda als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i 

consulta. 

 

En l'acord de 23 de novembre de 2018 s'establia el dia 1 de gener de 2019 com a data 

perquè el conjunt de professionals (advocats, procuradors i graduats socials) s'adaptessin 

a aquest model de presentació d'escrits iniciadors i de tràmit i s'informava de la 

possibilitat de consulta, actualment, a la pàgina web de la seu judicial electrònica de 

Catalunya sobre com annexar i amb quin format els esmentats documents. 

 

De conformitat amb l'anterior, i als efectes d'establir pautes homogènies d'actuació a 

totes les Oficines judicials que tinguin implementat el sistema de gestió processal ejcat, 

ACORDO: 

 

1. L'escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts 

d'un procediment s'haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels 

documents annexos incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l'escrit 

principal amb la denominació d'escrit de demanda o escrit de contestació a la 

demanda, i a continuació la resta de documents annexos en el mateix ordre que 

apareguin esmentats en la demanda o contestació, havent d'existir plena 

coincidència entre la identificació i el nombre de documents annexos que consten 

en la relació de documents continguts en la demanda o contestació (ex.: el fitxer 

informàtic núm. 2 s'ha de correspondre amb el document núm. 2 de la demanda o 

contestació...) foliats i amb índex electrònic segons disposa l'article 273.4 LEC. 
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2. Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant 

han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupar 

documents que siguin de la mateixa naturalesa (p. ex.: relació de factures pel 

mateix concepte i diferents períodes o diferents rebuts bancaris). 

3. La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document, 

evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització (correcte: doc. 

núm. 7 document notarial de requeriment; incorrecte: document de prova); és a 

dir, cada PDF ha d'estar degudament identificat amb un nom i un número que li 

serveixi d'identificació del contingut als efectes de generar l'índex electrònic. 

4. No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d'un 

assumpte ja que, com s'exposa, s'haurà d'especificar el tipus de document 

annexat en els termes d'aquest acord. 

Comuniqueu el present acord a les secretaries de coordinació provincial d'aquesta 

comunitat, als lletrats de l'Administració de Justícia de l'àmbit civil, social i contenciós, al 

Consell de l'Advocacia de Catalunya, que el comunicarà al Consejo General de la Abogacía 

de España, al Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, qui el comunicarà al 

Consejo General de los Procuradores de España, a Colegio de Graduados Sociales de 

Barcelona, al Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, que ho comunicaran al 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales i al Departament de Justícia 

(Direcció General de Modernització de l'Administració de Justicia) 

 

Ho acordo i ho signo.  
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