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Modificació de la Llei qualificada de la Justícia 
i pla de xoc per millorar el funcionament de 

l’administració de Justícia



Antecedents
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S’inicia el mes de novembre del 2020. Conformada pel Ministeri de
Justícia i Interior, el Consell Superior de la Justícia i els principals
operadors jurídics.

Es conclou la necessitat de:
• modificar algunes Lleis que actualment estan en vigor

• elaborar nova normativa.

• dotar de més recursos humans l’administració de Justícia:

 6 secretaris judicials (i adaptació de la base retributiva).

 13 oficials.

 1 fiscal adjunt.

 5 administratius .

Comissió de treball 
executiva per millorar 
el funcionament de la 

Justícia



Antecedents
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Normativa

• Projecte de Llei de modificació del Codi de procediment civil.

• Projecte de Llei d’accés electrònic a l’administració de
justícia, incloent la modificació de l’article 50.4 i 50.6 de la Llei
Qualificada de la Justícia i la modificació de l’apartat 5 de
l’article 66 bis de la Llei qualificada de la Justícia.

• Projecte de Llei de modificació de la Llei del Saig, incloent la
modificació del Codi de procediment civil per tal d’adequar les
referències que es realitzaven en l’articulat de la Llei al
procediment abreujat.

• Projecte de Llei del procediment contenciós-administratiu.

• Projecte de Llei de modificació del Codi penal.

• Projecte de Llei de modificació de la Llei qualificada de la
Justícia, incloent altres modificacions que s’exposaran a
continuació.



Modificació de la Llei qualificada de la Justícia
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• La Llei s’estructura en 27 articles, una disposició transitòria i dotze disposicions finals.

• L’objectiu principal es millorar el funcionament de l’administració de Justícia.

• Es crea la figura del vicepresident de la Batllia i del secretari judicial adjunt.

• S’introdueixen modificacions en relació a l’estatut de batlles, magistrats i membres del CSJ.

• S’introdueixen procediments garantistes en relació a substitucions i recusacions dels membres dels
tribunals per evitar el bloqueig de l’administració de Justícia en determinades circumstàncies.

• S’emfatitzen algunes funcions dels inspectors i es limita el temps que poden estar nomenats.

• Es modifica el Codi de procediment penal per dotar de més agilitat el procediment del decomís però
reforçant les garanties, i s’amplien els supòsits susceptibles d’ésser jutjats per ordenança penal.

• S’amplien terminis previstos al Codi de procediment civil i a la Llei de seguretat pública.

• Es creen noves places per a l’administració de Justícia i s’incrementa la base retributiva del lloc de
treball de Secretari Judicial.



Noves figures
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Vicepresident de la Batllia

Es crea aquesta figura per reforçar la Batllia, un òrgan cabdal per al bon funcionament de
la justícia i de la garantia del dret a la jurisdicció.

Conseqüentment, es modifiquen diversos articles per regular, entre altres qüestions, les
funcions que tindrà o el complement de responsabilitat addicional que comporta el
càrrec.

Secretari judicial adjunt

Es crea la figura del secretari judicial adjunt amb funcions d’assistència tècnica a batlles o 
magistrats i així ajudar a evacuar els expedients pendents i futurs enfortint la capacitat dels 
òrgans als quals estiguin adscrits.



Modificacions en l’estatut dels membres del CSJ
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S’estableix que les designacions dels membres del Consell Superior de la Justícia han
de contenir una motivació suficient de la seva idoneïtat per al càrrec.

Es preveu:

• L’obligació dels membres del Consell Superior de la Justícia de fer una declaració
de patrimoni a l’inici i al final del seu mandat, en els mateixos termes que, per
motius de transparència, fixa la legislació en relació amb els membres de les altres
institucions.

• Que una vegada finalitzat el seu mandat no poden intervenir durant dos anys
posteriors al seu cessament en assumptes sobre els que hagi decidit el Consell.

• L’obligació d’aprovar un Codi ètic aplicable als seus membres.



Modificacions en l’estatut de batlles i magistrats
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Es preveu que el temps que els batlles i magistrats hagin passat en situació d’excedència forçosa computi a efectes
d’antiguitat.

Es prohibeix als membres de la carrera judicial la participació en subhastes públiques derivades d’una actuació judicial.

S’introdueixen nous tipus d’infraccions:

• Molt greus

 L’incompliment del deure d’abstenció sabent la concurrència d’una de les causes previstes en la Llei.

 S’afegeix l’abús de la condició de batlle o magistrat per obtenir un tracte favorable davant de
professionals i empreses.

 L’absència continuada i injustificada de la seu de l’òrgan judicial al qual estiguin destinats.

 L’incompliment dels acords adoptats pel CSJ i pels presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de
Corts o del Tribunal Superior, en exercici de les seves funcions, després d’haver estat requerit a aquest
efecte.

• Greus

 L’absència injustificada de la seu de l’òrgan judicial al qual estiguin destinats.

 L’incompliment dels acords adoptats pel CSJ i pels presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de
Corts o del Tribunal Superior en exercici de les seves funcions.



Modificacions en relació a substitucions i recusacions
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S’estableix que, en cas de necessitat:

• els batlles puguin ser habilitats per actuar en règim de suplència al Tribunal de
Corts.

• els magistrats del Tribunal de Corts puguin ser habilitats per actuar en règim de
suplència al Tribunal Superior de Justícia per permetre la formació del tribunal
quan no sigui possible per qualsevol causa.

S’estableix el procediment a seguir en cas de recusacions.



Modificacions en relació a la inspecció dels òrgans judicials

Es limita el mandat dels inspectors a un període de tres anys renovable una sola vegada.

S’estableix que la finalitat de la inspecció es assegurar la gestió eficaç i eficient dels
assumptes que té l’administració de Justícia.
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Modificació del Codi de procediment penal i del Codi Penal

S’estableix un nou procediment per al decomís, per dotar-lo de més agilitat, però
mantenint i reforçant les garanties de les parts.

S’amplien els supòsits susceptibles d’ésser jutjats pel procés d’ordenança penal a
infraccions més greus per a les quals aquest procediment estava exclòs.
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Modificació de terminis

S’amplia en dos anys el termini per resoldre definitivament en fase declarativa els
processos judicials que s’estaven tramitant en el moment de l’entrada en vigor del codi de
procediment civil.

S’amplia fins al 31 de desembre del 2023 el termini per sol·licitar l’autorització o efectuar
la comunicació prèvia corresponent dels sistemes de videovigilància que estiguin en
funcionament i que no s’hagin registrat al ministeri competent en matèria d’interior.
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Places de nova creació i increment de la base retributiva
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Es preveu la creació de noves places:

• Batllia

 5 secretaris judicials.

 13 oficials.

• Fiscalia

 1 Fiscal adjunt.

 1 Secretari Judicial.

 5 administratius.

S’incrementa la base retributiva del lloc de treball de secretari judicial.

Una vegada es disposi d’aquests nous recursos, el temps necessari per assolir un
funcionament de l’Administració de justícia òptim serà d’aproximadament tres anys.



Gràcies per la vostra atenció


