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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
6657 Reial decret 396/2013, de 7 de juny, pel qual es regula el Comitè tècnic estatal 

de l’Administració judicial electrònica.

El procés de modernització de l’Administració de justícia és el resultat d’una llarga 
evolució històrica de la qual es poden destacar diverses fites de rellevància: d’una banda, 
el Pacte d’Estat per a la reforma de la justícia de 2001, la Carta de drets dels ciutadans 
davant la justícia aprovada com a proposició no de llei el 22 d’abril de 2002 i el Pla de 
transparència judicial aprovat pel Consell de Ministres de 21 d’octubre de 2005; i, de 
l’altra, diversos instruments legals i convencionals, com ara la reforma executada per la 
Llei orgànica 16/1994, de 8 de novembre, per la qual es reforma la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, així com el Conveni per a l’establiment de l’Esquema 
judicial d’interoperabilitat i seguretat en l’àmbit de l’Administració de justícia subscrit el 30 
de setembre de 2009, entre el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial i 
la Fiscalia General de l’Estat, al qual, posteriorment, es van adherir, en data 10 de 
desembre de 2009, les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia.

La Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació a l’Administració de justícia, suposa l’aspiració d’instaurar d’una manera plena 
i eficaç l’Administració judicial electrònica, un dels pilars bàsics de la qual és l’ús generalitzat 
i obligatori de les tecnologies esmentades, tant pels òrgans judicials com pels professionals 
i els ciutadans que s’hi relacionen, de manera que es regulin, amb aquesta finalitat, entre 
altres qüestions, els requisits mínims necessaris d’interoperabilitat i seguretat que, 
posteriorment, ha de desplegar, segons aquesta norma, l’Esquema judicial d’interoperabilitat 
i seguretat, que ha de permetre complir els objectius que marca aquesta Llei.

La Llei 18/2011, de 5 de juliol, estableix les bases d’aquest desplegament normatiu i 
consolida en una norma legal el marc de col·laboració i cooperació entre les 
administracions amb competències en matèria de justícia contingudes en els convenis de 
col·laboració esmentats.

Per aconseguir tot això, tant en el preàmbul com en l’articulat, es preveu la necessitat 
d’emprendre un desplegament normatiu que és imprescindible per a la implantació 
efectiva de l’Administració judicial electrònica. Entre d’altres, pel que fa a això, estableix, 
en el preàmbul, la regulació i creació d’un òrgan que fixi les pautes necessàries per 
assegurar la interoperabilitat dels sistemes i les aplicacions de l’Administració de justícia i 
la cooperació entre les diferents administracions. Després d’això, en el títol V, regula la 
cooperació entre les administracions amb competències en matèria de justícia, i estableix 
els aspectes bàsics sobre els quals s’ha d’assentar la necessària cooperació i col·legiació 
d’esforços entre les administracions amb competències en matèria de justícia i constitueix 
el Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, amb competències 
importants per tal d’afavorir la compatibilitat i assegurar la interoperabilitat dels sistemes i 
les aplicacions que utilitza l’Administració de justícia, així com per assegurar la cooperació 
entre les diferents administracions, i la seva funció principal, d’acord amb l’art. 44 i 
següents de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, és establir les bases que permetin el 
desplegament de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat esmentat.

En especial, la disposició addicional primera de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, disposa 
que «l’estructura, la composició i les funcions del Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica les ha d’establir per reglament el Govern, mitjançant reial decret, amb 
l’informe previ del Consell General del Poder Judicial, de la Fiscalia General de l’Estat, de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de les comunitats autònomes amb 
competències en la matèria».
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El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, com a òrgan de 
cooperació, sorgeix amb la vocació de coordinació i planificació conjunta en l’àmbit de les 
noves tecnologies aplicades a l’Administració de justícia per evitar duplicitat d’esforços en 
aquest àmbit, coherentment amb el principi d’eficiència en l’assignació i la utilització dels 
recursos públics que preveu l’article 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

En conseqüència, el Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica que 
regula aquest Reial decret, la constitució del qual està alineada amb l’estratègia de 
racionalització d’estructures, procediments i recursos del programa de reformes del 
Govern, plasmada en la creació de la Comissió per a la Reforma de les Administracions 
Públiques, a la qual ha d’oferir la informació precisa sobre les seves actuacions, es 
configura com una de les peces essencials per assolir els objectius que estableix la Llei 
18/2011, de 5 de juliol, amb vista a la interoperabilitat de les diferents aplicacions que 
s’utilitzen en l’Administració de justícia, de manera que, en aquest context, aquest òrgan 
tingui la direcció, la coordinació, l’impuls i les competències per desplegar l’Esquema 
judicial d’interoperabilitat i seguretat.

La regulació del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica que conté 
aquest Reial decret s’efectua sota dues perspectives compatibles. D’una banda, atén les 
previsions expresses que preveu la Llei 18/2011, de 5 de juliol, pel que fa a l’arquitectura 
normativa de l’Administració judicial electrònica i, de l’altra, aquesta regulació dota d’un 
sistema determinat i concret però alhora flexible que permeti que, en un futur, el Comitè 
tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, a mesura que evolucioni la seva 
activitat i l’estat tecnològic i jurídic de l’Administració judicial electrònica, pugui emprendre 
totes les accions que consideri oportunes d’acord amb el que preveu l’article 44.2 de la 
Llei 18/2011, de 5 de juliol.

Aquest Reial decret té caràcter organitzatiu a fi de recollir estrictament les avantdites 
qüestions que necessiten desplegament. Així, s’estructura en 3 capítols que comprenen 
20 articles. El capítol I conté les disposicions generals comunes a tot el Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica que ara es regula. El capítol II està dedicat a 
les competències, la composició i les funcions del Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica, i el capítol III, dividit en cinc seccions, desplega l’organització i el 
funcionament dels òrgans del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, 
sota la doble perspectiva esmentada d’establir els òrgans d’aquest que possibilitin una 
constitució i un funcionament efectius i alhora evitin incórrer en una regulació rígida que 
impedeixi l’evolució d’aquest òrgan, de manera que, amb caràcter general, es preveuen el 
Ple, la Comissió Permanent, el president i la Secretaria General del Comitè tècnic estatal 
de l’Administració judicial electrònica com a òrgans seus necessaris sense perjudici de la 
possibilitat de constituir altres òrgans, oficines o grups de treball que assessorin i serveixin 
de suport, de manera duradora o transitòria, al Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica per a l’exercici de les seves competències. Finalment, el Reial decret 
conté 7 disposicions addicionals, 2 disposicions transitòries i 2 disposicions finals 
dirigides, en general, a garantir la participació d’altres institucions o administracions, així 
com determinades previsions de futur com ara la continuïtat de les activitats i la normativa 
fins ara desenvolupades en el si dels referits convenis de col·laboració i adhesió, atès 
que, si aquesta no es dóna, es podrien frustrar les iniciatives que, en matèria 
d’Administració judicial electrònica, han executat el Consell General del Poder Judicial, el 
Ministeri de Justícia, la Fiscalia General de l’Estat i les comunitats autònomes amb 
competències en la matèria; així com la previsió competencial i d’entrada en vigor 
corresponent.

Aquest Reial decret ha estat objecte d’informe del Consell General del Poder Judicial, 
el Consell Fiscal, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i les comunitats autònomes 
amb competències en matèria de justícia.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 7 de juny de 2013,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és regular l’estructura, la composició i les funcions del 
Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica creat per la Llei 18/2011, de 5 
de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a 
l’Administració de justícia.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable a l’Administració de justícia, per afavorir la 
compatibilitat i assegurar la interoperabilitat dels sistemes i les aplicacions que s’utilitzen, 
en les relacions dels ciutadans i professionals que actuïn en el seu àmbit, així com a les 
relacions entre aquella i la resta d’administracions i organismes públics.

Article 3. Naturalesa.

El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica és l’òrgan de cooperació 
en matèria d’Administració judicial electrònica, sense perjudici de les competències del 
Consell General del Poder Judicial com a garant de la compatibilitat dels sistemes 
informàtics que preveu l’article 230.5 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial. Aquest Comitè ha d’actuar amb plena autonomia en l’exercici de les seves 
funcions.

Article 4. Principis.

El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’exercir les seves 
funcions en l’àmbit de les seves competències sota els principis següents:

a) Col·legiació d’esforços.
b) Cooperació interadministrativa.
c) Reutilització de la informació i la tecnologia.
d) Foment, difusió i ús dels mitjans electrònics en les seves relacions internes i 

externes garantint que siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.
e) Transparència.
f) Neutralitat jurídica, tecnològica i política.

Article 5. Règim jurídic.

En el que no preveu la Llei 18/2011, de 5 de juliol, el règim jurídic i l’actuació del 
Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, com a òrgan de cooperació en 
matèria d’Administració judicial electrònica, s’ha de regir pel que disposen la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i les seves normes de funcionament intern que, respecte al marc 
normatiu anterior, ha d’aprovar de conformitat amb el que disposa aquest Reial decret.
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CAPÍTOL II

Competències, composició i funcions del Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica

Article 6. Competències.

Són competències del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica:

a) Afavorir la compatibilitat i assegurar la interoperabilitat dels sistemes i les 
aplicacions que utilitza l’Administració de justícia.

b) Preparar plans i programes conjunts d’actuació per impulsar el desenvolupament 
de l’Administració judicial electrònica, respectant, en tot cas, les diferents competències 
relatives als mitjans materials de l’Administració de justícia.

c) Promoure la cooperació d’altres administracions públiques amb l’Administració de 
justícia per subministrar als òrgans judicials, a través de les plataformes d’interoperabilitat 
que estableix el Consell General del Poder Judicial i les administracions competents en 
matèria d’Administració de justícia, la informació que necessitin en el curs d’un procés 
judicial en els termes que estableixen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les lleis 
processals.

d) Fixar les bases per al desplegament de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i 
seguretat de manera que permeti, a través de les plataformes tecnològiques necessàries, 
la interoperabilitat total de totes les aplicacions informàtiques al servei de l’Administració 
de justícia.

e) Elaborar i difondre les guies d’interoperabilitat i seguretat de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions.

f) Actualitzar permanentment l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat de 
conformitat amb les necessitats derivades de l’evolució jurídica i tecnològica en la matèria, 
i desplegar, amb aquesta finalitat, les guies i normes tècniques d’aplicació.

g) Les resolucions per les quals s’adoptin aquestes bases i guies d’interoperabilitat i 
seguretat judicial, així com les guies i normes tècniques d’aplicació, s’han de publicar 
íntegrament en el Butlletí Oficial de l’Estat i en els diaris oficials de les comunitats 
autònomes amb competències assumides en matèria de justícia, i la seva entrada en 
vigor es produeix, en tot cas, llevat de previsió expressa en un altre sentit, des de la seva 
completa publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

h) Vetllar per l’establiment dels mecanismes de control per assegurar, de forma 
efectiva, el compliment de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat.

i) Adoptar els acords necessaris perquè, en la creació i la gestió del punt d’accés 
general de l’Administració de justícia pel Ministeri de Justícia, s’asseguri la incorporació 
completa i exacta de la informació que presti aquest punt d’accés general.

j) Determinar les condicions i garanties de les comunicacions en el si de 
l’Administració de justícia i establir la relació d’emissors i receptors autoritzats i la 
naturalesa de les dades que s’han d’intercanviar.

k) Dur a terme l’anàlisi corresponent de redisseny funcional dels procediments, 
processos i serveis, a la gestió dels quals s’apliquin els mitjans electrònics.

l) Establir, per als supòsits de l’actuació judicial automatitzada, la definició de les 
especificacions, la programació, el manteniment, la supervisió i el control de qualitat i, si 
s’escau, l’auditoria del sistema d’informació i del seu codi font, inclosos els indicadors de 
gestió, sense perjudici, en aquest últim supòsit, dels indicadors que assenyali la Comissió 
Nacional d’Estadística Judicial en l’àmbit de les seves competències, així com els 
necessaris per complir la planificació estadística que recull el Pla estadístic nacional.

m) Constituir, dirigir i coordinar l’activitat dels grups de treball necessaris per a la 
redacció i el manteniment de guies i normes tècniques d’aplicació o per al 
desenvolupament d’altres competències seves.
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n) Informar, quan se li sol·liciti, sobre els requeriments tecnològics de les normes 
que siguin aplicables o incideixin en l’Administració de justícia.

o) Informar amb caràcter preceptiu sobre les normes i els convenis que es refereixin 
a la interoperabilitat i seguretat de l’Administració judicial electrònica.

p) Emetre, si s’escau, informes, generals o especials, sobre qualsevol iniciativa o 
norma tècnica relativa a l’Administració judicial electrònica, així com als sistemes o les 
aplicacions que hi estan relacionats.

q) Les altres que es determinin legalment.
r) Promoure que els mitjans electrònics de l’Administració de justícia, en les seves 

relacions internes i externes, siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

Article 7. Composició.

Han de tenir representació en el Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica:

a) El Consell General del Poder Judicial.
b) El Ministeri de Justícia.
c) La Fiscalia General de l’Estat.
d) Les comunitats autònomes amb competències en matèria d’Administració de 

justícia.

Article 8. Funció consultiva.

1. El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica és l’òrgan consultiu i 
impulsor de la cooperació en matèria d’Administració judicial electrònica.

2. El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’informar sobre 
qualsevol projecte normatiu que incideixi sobre la interoperabilitat i/o seguretat de 
l’Administració judicial electrònica.

3. El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha de dictar les 
normes de funcionament intern reguladores dels procediments que s’han de seguir en la 
tramitació i l’adopció d’acords propis de l’exercici d’aquesta funció.

4. Sense perjudici del que disposen aquestes normes de funcionament intern, el 
Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’emetre aquests informes 
amb caràcter ordinari, cas en què disposa d’un termini de tres mesos, o amb caràcter 
urgent, en el termini d’un mes, a comptar, en els dos casos, des que la petició tingui 
entrada al Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica.

En aquestes normes, pot establir els diversos canals informatius tenint en compte el 
subjecte, objecte i naturalesa de la consulta que es planteja al Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica.

Aquesta normativa ha de preveure, com a mínim, el dictat d’informes o dictàmens en 
l’exercici de la funció consultiva preceptiva, així com de circulars, instruccions o 
recomanacions, segons el cas.

5. Les funcions indicades anteriorment ho són sense perjudici de la competència 
que preveu l’article 230.5 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, respecte a la 
compatibilitat dels sistemes informàtics de gestió processal.

CAPÍTOL III

Organització i funcionament

Secció 1a Òrgans

Article 9. Estructura.

Són òrgans necessaris del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica 
el Ple, la Comissió Permanent, el president i la Secretaria General.
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El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, d’acord amb les seves 
normes de funcionament intern, pot disposar d’altres òrgans o grups de suport, i poden 
exercir funcions d’assessoria, consultoria i/o suport al Comitè, o als seus òrgans, els 
òrgans, oficines o grups de treball que el Ple consideri oportú constituir en el seu si.

Article 10. Règim de funcionament.

1. El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’actuar en Ple, 
Comissió Permanent i, si s’escau, mitjançant grups de treball, i alhora pot exercir 
internament delegació de funcions o crear els òrgans que en depenguin que consideri 
necessaris per a l’acompliment òptim de les seves funcions. Ha d’estar assistit per una 
oficina tècnica per complir les funcions que se li encomanin, proveïda dels mitjans 
personals i materials que cadascun dels seus òrgans i institucions aporti, sense que això 
suposi increment de la despesa pública.

2. El funcionament dels diversos òrgans del Comitè s’ha de regir pel que disposen 
aquest Reial decret i les normes de funcionament intern que s’hi preveuen.

3. El Ple ha d’aprovar, per majoria absoluta dels seus membres, les normes de 
funcionament intern que es considerin oportunes per al millor compliment de les funcions 
encomanades al Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica. La proposta 
d’aquestes normes correspon a la Comissió Permanent, sense perjudici de la delegació 
de l’exercici de les competències que, si s’escau, s’acordin. Almenys la normativa 
reguladora del Ple i la Comissió Permanent, així com els acords adoptats pel Ple, s’han 
de publicar a la seu electrònica del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica. El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, en les seves 
normes de funcionament intern, pot establir, respectant la publicitat anterior, altres 
supòsits o mitjans de publicació de les seves actuacions o normes pròpies.

4. Per a la vàlida celebració de sessions i presa d’acords del Ple i de la Comissió 
Permanent es requereix la presència del president, del secretari general i de la meitat, 
almenys, de la resta dels seus membres.

La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com l’ordre del dia, 
s’ha d’enviar amb l’antelació suficient als diferents vocals per mitjà telemàtic que ofereixi 
garantia de recepció, juntament amb la documentació que es consideri necessària.

De les reunions que celebrin els òrgans del Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica, n’ha d’aixecar acta el seu secretari general.

5. Per a la vàlida adopció dels acords del Ple i de la Comissió Permanent, és 
necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents d’aquests òrgans, 
excepte per a l’elaboració d’informes consultius, en què és suficient la seva aprovació per 
majoria simple dels assistents.

Els acords que s’assoleixin en el si del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica s’han d’adoptar garantint la recerca prèvia del consens entre els seus 
membres. En els casos en què aquest consens no sigui possible, s’ha de reformular la 
proposta sotmesa a votació. Si l’acord no s’aconsegueix per aquest mitjà, s’ha d’establir a 
través de les normes de funcionament intern la manera de sotmetre l’assumpte debatut al 
règim de majories qualificades o simples, dirimir empats i el vot de qualitat del president.

6. El funcionament intern del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica, o dels seus òrgans, ha de ser, en tot cas, electrònic, sense perjudici dels 
supòsits de força major o impossibilitat jurídica o tècnica apreciada pel Ple. Ha de 
fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i el procediment 
electrònic en la seva relació amb ciutadans i administracions en l’àmbit de l’Administració 
de justícia.
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Secció 2a Del Ple

Article 11. Composició.

El Ple del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica està integrat pels 
membres següents:

a) El president del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, que 
és el secretari d’Estat de Justícia, i un vocal del Consell General del Poder Judicial d’acord 
amb el torn rotatori que preveu l’article 16, els quals han de ser vocals quan no exerceixin 
la presidència.

b) Vocals. El Ple del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica està 
integrat, a més, per:

1. Un vocal en representació de la Fiscalia General de l’Estat, que correspon al 
fiscal en cap de la Unitat de Suport.

2. Un vocal en representació de cadascuna de les comunitats autònomes amb 
competències en aquesta matèria, designat per aquestes, amb rang de conseller del seu 
òrgan de govern o, si no, no inferior a director general.

c) Secretari, amb veu però sense vot, les funcions del qual les ha d’exercir qui 
exerceixi la secretaria general del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica.

Article 12. Competències.

1. Són competències del Ple:

a) Impulsar la col·laboració i la cooperació per afavorir la compatibilitat i assegurar la 
interoperabilitat dels sistemes i les aplicacions que utilitza l’Administració de justícia, i 
fixar estratègies i establir plans conjunts d’actuació per impulsar el desenvolupament de 
l’Administració judicial electrònica, respectant en tot cas les diferents competències 
relatives als mitjans materials de l’Administració de justícia.

b) Aprovar les bases per a l’actualització permanent de l’Esquema judicial 
d’interoperabilitat i seguretat, en paral·lel al progrés dels serveis d’Administració judicial 
electrònica, de l’evolució tecnològica i a mesura que es vagin consolidant les 
infraestructures que li donen suport.

c) Aprovar i elevar al Ministeri de Justícia els acords necessaris per a la creació i 
gestió del punt d’accés general de l’Administració de justícia.

d) Promoure la cooperació d’altres administracions públiques amb l’Administració de 
justícia per subministrar als òrgans judicials, a través de les plataformes d’interoperabilitat 
que estableixen el Consell General del Poder Judicial i les administracions competents en 
matèria d’Administració de justícia, la informació que requereixin en el curs d’un procés 
judicial. El Ple del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha de 
mantenir les relacions oportunes amb els òrgans de cooperació entre les diferents 
administracions que es creïn amb aquesta finalitat.

e) Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple, la Comissió Permanent o 
altres òrgans, que proposi la Presidència del Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica.

f) Establir els plans i els informes que s’han d’elaborar per al coneixement i 
seguiment periòdics de l’estat de la interoperabilitat, la seguretat i el grau d’implantació de 
l’Administració judicial electrònica. Aprovar-los i autoritzar-ne la difusió pública.

g) Vetllar per l’establiment dels mecanismes de control per assegurar, de manera 
efectiva, el compliment de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat.

2. El Ple del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’elevar 
anualment al Consell de Ministres i al Consell General del Poder Judicial un informe que 
reculli el grau d’avanç en la implantació de l’Administració judicial electrònica.
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Article 13. Funcionament.

1. El Ple s’ha de reunir en sessions ordinàries, que s’han de celebrar, almenys, dues 
vegades l’any, o extraordinàries. El règim de convocatòria, constitució, debat i manera 
d’adopció d’acords s’ha de desplegar en les seves normes de funcionament intern, sense 
perjudici del que regula aquest Reial decret.

Les reunions s’han d’anunciar amb antelació suficient, de manera que els membres 
tinguin la possibilitat d’incorporar nous punts en l’ordre del dia. En els intervals entre 
reunions s’ha de mantenir oberta una bústia en la qual els integrants del Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica puguin remetre els informes, les consultes i 
els suggeriments que considerin oportuns. A les reunions i els grups de treball s’ha de 
fomentar la utilització de les noves tecnologies de la comunicació.

2. Les sessions ordinàries les ha de convocar la Presidència amb una periodicitat 
almenys semestral i amb els requisits sobre antelació i ordre del dia que prevegin les 
normes de funcionament intern que aprovi el Ple. El règim de vots ha de respectar la 
paritat deguda entre els membres del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica, amb independència del nombre de representants membres o assistents per 
cada institució o administració que l’integri.

3. Les sessions extraordinàries les ha de convocar la Presidència del Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica quan ho consideri necessari o a sol·licitud, 
succintament motivada, d’una quarta part dels membres del Ple, en el termini de dos dies 
des que la convocatòria esmentada es presenti a la Secretaria Permanent del Comitè 
tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica.

Secció 3a De la Comissió Permanent

Article 14. Composició.

1. La Comissió Permanent del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica ha d’estar composta pels membres següents:

a) President: el secretari general de l’Administració de justícia i un vocal del Consell 
General del Poder Judicial en torn rotatori per períodes biennals, els quals han de ser 
vocals quan no exerceixin la presidència de la Comissió Permanent. El Ple pot prorrogar 
aquest mandat en atenció a les activitats o necessitats del Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica. Les normes de funcionament intern del Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica determinen el règim de funcionament, 
vacants i absències del president d’aquesta Comissió.

b) Vocals: la Comissió Permanent del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica ha d’estar integrada, a més, per:

1r Un vocal en representació de la Fiscalia General de l’Estat, que ha de 
correspondre a un fiscal de la Unitat de Suport.

2n Un vocal en representació de les comunitats autònomes amb competències en 
matèria de justícia, les quals l’han de designar anualment, i que ha d’informar amb 
antelació suficient les comunitats sobre els assumptes tractats.

Quan s’hagin tractat assumptes que puguin afectar particularment una o diverses 
comunitats autònomes, i prèvia petició de convocatòria a la següent sessió, aquestes 
poden designar un representant, amb veu però sense vot, per cadascuna.

3r Un vocal que representi el cos de secretaris judicials amb coneixements en 
matèria d’Administració judicial electrònica, designat pel Ple.

4t Fins a un màxim de 5 vocals amb perfil i formació tècnica en matèria 
d’Administració judicial electrònica, designats pel Ple.

c) Secretari, amb veu però sense vot, les funcions del qual les ha d’exercir el titular 
de la Secretaria General del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica o 
qui, en els supòsits que recullen les normes de funcionament intern, el substitueixi, si 
s’escau.
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2. La presidència de la Comissió Permanent pot convidar a incorporar-s’hi, amb veu 
però sense vot, representants d’altres institucions, administracions, corporacions o 
persones públiques o privades. Aquesta iniciativa es pot exercir d’ofici o a instància de la 
resta de membres del Ple en els termes que s’estableixin per reglament.

3. Les reunions de la Comissió Permanent s’han de celebrar, almenys, cada tres 
mesos, i regeix, per a les altres qüestions relatives al seu funcionament, el que disposa 
l’article 13 d’aquest Reial decret.

Article 15. Competències.

Són competències de la Comissió Permanent:

a) Preparar propostes de plans estratègics i programes conjunts d’actuació per 
impulsar el desenvolupament de l’Administració judicial electrònica, i elevar-les al Ple 
perquè les aprovi.

b) Elaborar les bases per a l’actualització de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i 
seguretat i elevar-les al Ple perquè les aprovi.

c) Dur a terme les anàlisis i els treballs tècnics que serveixin de base per a la presa 
de decisions pel Ple en l’àmbit de la interoperabilitat.

d) Fer un seguiment de l’execució dels programes conjunts d’actuació, així com 
elevar informe al Ple sobre els factors que puguin incidir en la seva execució.

e) Elaborar i elevar al Ple les propostes d’actuació l’aprovació de les quals li 
corresponguin, així com proposar tots els estudis, els projectes i les iniciatives en matèria 
d’interoperabilitat judicial que consideri adequats.

f) Elaborar i elevar al Ple els acords oportuns per assegurar la incorporació completa 
i exacta de la informació i els accessos publicats en el punt d’accés general de 
l’Administració de justícia.

g) Proposar les condicions i les garanties per les quals s’ha de regir l’intercanvi 
electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.

h) Elaborar la proposta de les anàlisis de redisseny funcional i simplificació en 
l’aplicació de mitjans electrònics a la gestió dels procediments, processos o serveis.

i) Constituir els grups de treball que considerin necessaris per al desenvolupament 
de les seves funcions.

j) En els casos d’actuació judicial automatitzada, proposar:

1. Les especificacions, la programació, el manteniment, la supervisió i el control de 
qualitat i, si s’escau, l’auditoria del sistema d’informació i del seu codi font.

2. En l’àmbit de les competències del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica, les recomanacions sobre indicadors de gestió que han d’incloure els sistemes.

k) Identificar i catalogar els serveis d’interoperabilitat que prestin les administracions 
públiques i els òrgans de l’Administració de justícia.

l) Elaborar, desenvolupar, mantenir i elevar, per aprovar-les i difondre-les, les guies 
d’interoperabilitat i seguretat de les tecnologies de la informació i la comunicació, les 
guies i normes tècniques d’aplicació, la guia tècnica de seguretat i totes les altres 
normatives que s’hagin d’establir en l’exercici de les seves competències, sense perjudici 
del que estableix l’article 230.5 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol.

m) Constituir, dirigir i coordinar l’activitat dels grups de treball necessaris per redactar 
i mantenir guies i normes tècniques d’aplicació o per al desenvolupament d’altres 
competències seves.

n) Proposar al Ple els plans i els informes, generals o sectorials, i els criteris per 
analitzar-los i elaborar-los, que permetin el coneixement i seguiment periòdics de l’estat 
de la interoperabilitat i seguretat judicial i el grau d’implantació de l’Administració judicial 
electrònica.

o) Executar els plans i els informes que estableixi el Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica per al coneixement i el seguiment periòdics de l’estat 
de la interoperabilitat i la seguretat judicial i el grau d’implantació de l’Administració judicial 
electrònica.
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p) Disposar de la relació consolidada i actualitzada de les aplicacions informàtiques 
al servei de l’Administració de justícia a fi que el Ministeri de Justícia i les administracions 
competents restants disposin d’informació de valor per al manteniment del Directori 
general d’informació tecnològica judicial.

q) Dur a terme altres activitats per a l’intercanvi d’experiències i projectes en 
aquestes matèries.

r) Executar els acords adoptats i exercir qualsevol altra competència que li delegui el 
Ple o li sigui atribuïda normativament.

Secció 4a Del president

Article 16. President.

El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’estar copresidit per 
un representant del Consell General del Poder Judicial i un altre del Ministeri de Justícia, 
per períodes biennals d’acord amb un torn rotatori.

La presidència del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica l’ha 
d’exercir, en el seu torn corresponent, el secretari d’Estat de Justícia i un vocal del Consell 
General del Poder Judicial.

Article 17. Funcions.

El president del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica té les 
funcions següents:

a) Exercir la màxima representació i interlocució del Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica.

b) Convocar, dirigir i ordenar les sessions del Ple, en els termes que fixa aquest 
Reial decret i altra normativa aplicable.

c) Convidar a incorporar-s’hi, amb veu però sense vot, les persones, físiques o 
jurídiques, públiques o privades, que, per la seva experiència, coneixement o dedicació 
en l’àmbit judicial o electrònic, aportin un benefici per a l’obtenció de les finalitats pròpies 
del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica.

Aquestes persones ho poden ser a títol particular o com a representants d’aquelles 
institucions, administracions, entitats, o grups de treball instaurats en aquestes, per la 
seva condició de professionals de prestigi reconegut en aquella matèria o perquè en són 
referència com ara observatoris, seus, fòrums o òrgans de debat.

Aquest oferiment es pot donar a instància seva o dels membres del Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica, i aquesta participació es regula en les 
normes de funcionament intern que aquest estableixi, en què, en tot cas, s’ha d’indicar si 
aquesta participació ho és en grups de treball, en condició d’observadors o mitjançant 
qualsevol altra fórmula que permeti la difusió mútua de coneixement i experiències en 
l’àmbit d’actuació del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica. De la 
mateixa manera, s’ha de regular la manera en què el Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica o els seus òrgans poden participar en altres 
observatoris, seus, fòrums o òrgans als quals sigui convidat o n’hagin sol·licitat la 
participació.

En tot cas, als efectes d’aquesta participació externa, el Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica ha de prestar especial atenció als grups de treball de 
les administracions públiques o els organismes nacionals i de la Unió Europea que, pel 
seu objecte i la seva experiència, desenvolupen una activitat especial en les matèries 
comunes objecte del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica.

d) Les altres que legalment o internament li siguin conferides.
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Secció 5a De la Secretaria General

Article 18. Secretaria General.

La Secretaria General del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica 
ho és, indistintament, del Ple i de la Comissió Permanent, tot això, sense perjudici de la 
resta de les atribucions que li siguin pròpies i de la potestat de delegació i substitució que 
puguin establir les normes de funcionament.

Article 19. Estructura i organització.

1. La persona titular de la Secretaria General té la condició de secretari general del 
Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica. El Ple pot, en vista de les 
necessitats del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica o dels seus 
òrgans, dotar d’estructura i mitjans propis la Secretaria General, que s’ha de dur a terme 
amb els mitjans personals i materials actualment existents, així com establir una secretaria 
per a cada òrgan del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica que, en tot 
cas, ha de dependre de la Secretaria General.

2. La Secretaria General ha de recaure en un membre de les carreres judicial o 
fiscal, o que pertanyi al cos de secretaris judicials o a algun dels cossos del subgrup A1 a 
què es refereix l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic en els quals s’hagi ingressat per raó de la seva titulació com a llicenciat en dret, i 
que es trobi destinat en el Consell General del Poder Judicial o el Ministeri de Justícia. El 
secretari general l’ha de designar i fer cessar, si s’escau, el Ple del Comitè tècnic estatal 
de l’Administració judicial electrònica. La designació ho és per un període de 4 anys, i el 
cessament s’ha de fer per les causes que legalment estableixin i regulin les normes de 
funcionament intern.

3. El Ple del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, a la vista de 
les necessitats d’aquest o dels seus òrgans, pot acordar que la Secretaria General del 
Comitè recaigui de manera contínua en alguna de les administracions o institucions que són 
membres d’aquest Comitè, i adoptar o elevar en aquest cas a l’òrgan competent els acords 
d’índole jurídica o pressupostària que considerin pertinents.

4. Per al desenvolupament de les funcions de la Secretaria General o de les que en 
depenguin, s’hi poden adscriure mitjans humans i materials propis o aliens a 
l’Administració que va designar la persona nomenada president.

5. En qualsevol cas, la Secretaria General ha de garantir la utilització de mitjans 
electrònics en el seu funcionament i la seva relació amb administracions, institucions o 
ciutadans.

Article 20. Funcions.

La Secretaria del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha 
d’exercir les funcions següents:

a) La tramitació dels assumptes propis del Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica o els seus òrgans i el seguiment de les seves activitats.

b) La formació i la tramitació dels procediments i la proposta o, si s’escau, l’adopció 
dels acords objecte de la seva competència.

c) L’arxivament, la custòdia i la notificació dels actes acordats pel Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica o els seus òrgans.

d) La interlocució amb altres administracions, institucions o ciutadans.
e) La preparació de les sessions i els acords que han d’adoptar el Comitè tècnic 

estatal de l’Administració judicial electrònica o els seus òrgans.
f) L’execució dels acords adoptats pel Comitè tècnic estatal de l’Administració 

judicial electrònica o els seus òrgans.
g) Les altres que li siguin atribuïdes legalment o internament.
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Disposició addicional primera. Efectes econòmics.

L’aprovació d’aquest Reial decret i les previsions que s’hi recullen no han de suposar 
en cap cas increment de la despesa pública ni de dotacions de personal, ni de retribucions 
ni de crèdits.

A fi de poder emprendre, de conformitat amb aquest principi, les actuacions 
encomanades al Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, els seus 
membres han contribuir amb els mitjans propis de què ja disposin a un exercici continu i 
estable de les seves competències d’acord amb els principis de reutilització i cooperació 
entre administracions.

Els diversos convenis de caràcter trilateral que se subscriguin en l’àmbit del Comitè 
tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica han de donar participació a aquest 
òrgan, sense que això suposi un cost per a aquest.

Disposició addicional segona. Incorporació de nous membres.

Des del moment en què sigui efectiu un traspàs de competències en aquesta matèria 
a una comunitat autònoma, aquesta ha de ser membre de ple dret del Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica. En aquest cas, el president del Comitè 
tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha de donar trasllat a la nova 
administració de les activitats i convocatòries de sessions pendents de celebració.

Disposició addicional tercera. Constitució del Comitè tècnic estatal de l’Administració 
judicial electrònica.

En el termini de tres mesos, a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
la institució en què recaiguin les funcions de Secretaria Permanent derivades del Conveni 
de col·laboració entre el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial i la 
Fiscalia General de l’Estat per a l’establiment de l’Esquema judicial d’interoperabilitat i 
seguretat en l’àmbit de l’Administració de justícia, ha de procedir a convocar la primera 
sessió del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, del qual té caràcter 
constitutiu. Així mateix, es poden adoptar els acords necessaris per iniciar les seves 
activitats i el seu funcionament.

Disposició addicional quarta. Informes consultius del Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica.

En el termini de sis mesos des de la seva constitució, el Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica ha de lliurar al ministre de Justícia els informes que 
continguin l’anàlisi jurídica i tècnica necessària per a l’ús dels sistemes de videoconferència 
en l’Administració de justícia, la universalització de l’accés als serveis electrònics i el 
funcionament electrònic dels arxius judicials de gestió territorials i central. El Comitè tècnic 
estatal de l’Administració judicial electrònica, en el moment d’encomanar l’execució 
d’aquestes activitats, pot ordenar els terminis, els requisits i les condicions d’elaboració 
d’aquest informe.

Disposició addicional cinquena. Col·laboració amb la procuradoria per a la pràctica 
electrònica d’actes processals de comunicació i trasllats de còpies prèvies entre 
procuradors dels tribunals.

En el termini d’un mes a comptar de la constitució del Comitè tècnic estatal de 
l’Administració judicial electrònica, s’ha de crear en el seu si un grup de treball, de caràcter 
tècnic i composició paritària amb el Consell General de Procuradors dels Tribunals, als 
efectes d’iniciar la col·laboració deguda que permeti l’execució dels convenis, els acords i 
els projectes necessaris per a la implantació plena i efectiva de l’Administració judicial 
electrònica, i els principis i requisits d’aquesta que recull la Llei 18/2011, de 5 de juliol, en 
l’àmbit de la pràctica dels actes processals de comunicació i trasllats de còpies prèvies 
entre els procuradors dels tribunals i la seva interoperabilitat amb els sistemes informàtics 
de gestió processal.
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En virtut del que disposa el Reial decret 84/2007, de 26 de gener, sobre implantació 
en l’Administració de justícia del sistema informàtic de telecomunicacions Lexnet per a la 
presentació d’escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització d’actes de 
comunicació processal per mitjans telemàtics, en el grup esmentat s’ha de donar la 
participació oportuna a la Subdirecció General de les Noves Tecnologies de la Justícia, o 
l’òrgan que exerceixi les seves funcions, com a responsable d’aquest sistema informàtic, 
amb independència de la participació que el Ministeri de Justícia pugui tenir, en la seva 
condició de membre de ple dret del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial 
electrònica.

Disposició addicional sisena. Recomanacions d’interoperabilitat i seguretat judicial en 
l’àmbit contractual.

El Comitè tècnic de l’Administració judicial electrònica ha d’establir els mecanismes 
d’interlocució i col·laboració amb els òrgans superiors de contractació a fi que les 
administracions competents en matèria de justícia prevegin la interoperabilitat i seguretat 
preceptives en els requisits de contractació de béns i serveis. A aquest efecte, pot dictar 
una recomanació tipus de requisits o condicions a incloure en els plecs o les bases i en 
l’avaluació que, d’aquesta conformitat, es dugui a terme en el procediment de contractació.

Disposició addicional setena. Col·laboració amb els grups de treball sobre la nova 
oficina judicial i la nova oficina fiscal.

El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’establir les vies o 
els grups de treball necessaris perquè les seves actuacions en matèria d’Administració 
judicial electrònica estiguin organitzades en col·laboració mútua amb el grup de treball 
sobre la nova oficina judicial constituït en la Conferència Sectorial de Justícia del 7 de 
maig de 2012. Aquestes actuacions i cooperació mútues s’han de donar sense perjudici 
de les funcions normatives del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica 
que preveu l’art. 51 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, ni de l’alteració de la composició dels 
òrgans necessaris del Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica.

El Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica ha d’establir vies o 
grups de col·laboració semblants amb els grups de treball apareguts a l’empara de la 
reunió mantinguda el 27 d’octubre de 2011 entre el Ministeri de Justícia i les comunitats 
autònomes amb competències transferides, en què es va aprovar el model d’implantació 
de la nova oficina fiscal, integrat en el Pla estratègic de modernització.

Disposició transitòria primera. Continuïtat de les actuacions realitzades en l’Esquema 
judicial d’interoperabilitat i seguretat.

Fins al moment en què el Comitè tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica 
quedi constituït, els documents, els informes, les recomanacions o les guies necessàries 
per a la prossecució de les iniciatives i els projectes en matèria d’interoperabilitat i 
seguretat judicial acordats en el si del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de 
Justícia, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General de l’Estat per establir 
l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat en l’àmbit de l’Administració de justícia i 
del de les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia que s’hi hagin 
adherit, els continuen executant l’Oficina de Programa EJIS o els grups de treball 
constituïts en el Consell General del Poder Judicial de conformitat amb el que disposa 
aquest Conveni.

Disposició transitòria segona. Submissió al Comitè tècnic de l’Administració judicial 
electrònica de les actuacions realitzades en l’Esquema judicial d’interoperabilitat i 
seguretat.

Els documents, els informes, les recomanacions o les guies elaborats o publicats, en 
desplegament de les previsions de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, pels diversos grups de 
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treball constituïts en el si del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia, el 
Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia General de l’Estat per a l’establiment de 
l’Esquema judicial d’interoperabilitat i seguretat en l’àmbit de l’Administració de justícia, 
s’han de sotmetre als òrgans competents del Comitè perquè els aprovin, d’acord amb el 
que preveu la Llei 18/2011, de 5 de juliol, i aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.5a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
d’Administració de justícia.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 7 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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