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Aspectes bàsics del text
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• S’estructura en 23 articles, cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria i 

cinc disposicions finals.

• També es modifiquen alguns articles de la Llei qualificada de la Justícia i de la Llei

qualificada d’immigració. 

• Es preveu una entrada en vigor al cap de dos anys de la publicació de la Llei per 

poder dur a terme les adaptacions tecnològiques escaients. No obstant, les 

modificacions de les lleis qualificades de la Justícia i d’immigració, entren en vigor 

l’endemà de la seva publicació. 



Característiques principals
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• Té per objecte regular l’ús de les tecnologies de la informació per a l’accés als
serveis telemàtics de la Justícia. 

• S’estableix l’ús obligatori del sistema informàtic establert a la xarxa electrònica per 

part de tribunals, Ministeri Fiscal, cooperadors i professionals de la justícia, 

administracions i entitats publiques i les persones jurídiques que es relacionin amb

l’administració de Justícia. 

• Es regulen els drets d’accés i d’ús de la xarxa electrònica dels cooperadors i 

professionals de la Justícia i dels ciutadans

• L’accés i ús de la xarxa requereix l’ús d’un certificat de signatura electrònica vàlid

per garantir la identitat de l’usuari i la seguretat del sistema 



Característiques principals
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• S’estableix que la seu judicial electrònica és única, sens perjudici que es puguin

crear seus electròniques secundàries en determinats supòsits previstos a la Llei.

• S’estableix quins documents conformen l’expedient judicial electrònic i quins no.

• S’estableix que les còpies electròniques tenen el mateix valor i eficàcia que els
originals. 

• S’estableix com han de ser les comunicacions mitjançant el sistema informàtic. 

• L’accés i ús de la xarxa electrònica requereix l’ús d’un certificat de signatura 

electrònica vàlid. 



Modificació Llei qualificada de la Justícia
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• S’especifica que les notificacions durant els dies inhàbils i el mes d’agost es 

limiten a les actuacions relacionades amb causes amb pres o altres d’urgents en 

l’àmbit penal.

• Se suprimeix l’atribució dels procediments concursals a la jurisdicció
administrativa i s’exceptuen de l’atribució a la Secció d’Instrucció Especialitzada els

delictes de contraban i de tràfic il·legal de drogues tòxiques.

• S’amplia a dos anys el període de reserva de plaça de les persones que hagin

superat les proves teòrica, pràctica i d’idiomes per a batlles i que no hagin estat

seleccionades.



Modificació Llei qualificada d’immigració
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• Es redueix el termini, d’un any a tres mesos, de residència efectiva i permanent
a Andorra de la persona que pretén reagrupar la seva família. 

• Es modifiquen els requisits econòmics per a l’obtenció de les autoritzacions
sense activitat lucrativa, i les autoritzacions per a professionals amb projecció

internacional i per raons d’interès científic, cultural i esportiu. 
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Gràcies per la vostra atenció


