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JOAQUIM MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SECRETARI DE GOVERN DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 

 

C E R T I F I C O : Que la Sala de Govern del tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el 9 de novembre  de 2021, va 

adoptar, entre altres, l’acord següent: 

 

VUIT. El ponent, Sr. Antonio Recio Córdova, dona compte a la Comissió de la 

Sala de Govern de la proposició d'acord següent, en relació amb les diligències 

TS núm. 154/2021-P: 

 

“1. La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) de 

l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona planteja a aquesta Sala de 

Govern una consulta relativa al manteniment de la dispensa del fet d’utilitzar 

toga en la celebració dels judicis, ja que alguns dels col·legiats s'han adreçat a 

aquesta corporació i han indicat que en alguns òrgans judicials se sol·licita que 

el lletrat assisteixi a la sala de vistes amb toga.     

 

2. Aquesta Sala de Govern ha tingut ocasió de pronunciar-se recentment 

sobre aquesta qüestió en l’acord adoptat en la reunió que va tenir lloc el 

passat 2 de novembre de 2021, en què recordàvem que les mesures 

disposades a la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i 

organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de 

justícia (actes processals telemàtics, dispensa de l'ús de togues, exploracions 

forenses, atenció al públic/cita prèvia) segueixen vigents en els termes de la 

disposició transitòria segona de la mateixa Llei 3/2020. 

 

3. Tenint en compte tot el que s'exposa, la Sala de Govern acorda comunicar a 

la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) de l'Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que les mesures disposades a la Llei 

3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer 

front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia (actes processals 

telemàtics, dispensa de l'ús de togues, exploracions forenses, atenció al 

públic/cita prèvia) segueixen vigents en els termes de la disposició transitòria 

segona de la mateixa Llei 3/2020”. 

 

Un cop sotmès a la seva consideració, la Sala aprova aquest acord per 

unanimitat. 
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I PERQUÈ CONSTI, i en compliment del que s’ha acordat, expedeixo i signo 

aquest certificat. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
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