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A Noticat els possibles estats d’una notificació són quatre:





Lliurada
Acceptada
Fora de termini
Cancel·lada

Per trobar notificacions en els estats d’acceptada, fora de termini o cancel·lada, el professional
ha de fer una cerca proactiva ja que Noticat no mostra aquests estats per defecte.

-

Lliurada:

És l’estat que Noticat mostra per defecte. Es troben en l’estat de lliurades aquelles
notificacions que l’òrgan judicial ha enviat pel canal Noticat i han quedat dipositades a Noticat
pendents que el professional destinatari les visualitzi.
Quan l’estat de la notificació és el de “lliurada”, el ‘llistat de notificacions’ de la part baixa de la
pantalla mostra buides les dates de visualització, de notificació i de caducitat (pantalla de baix)
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-

Acceptada:

Un cop el professional ha acceptat una notificació, aquesta canvia a l’estat d’acceptada. Hi ha
dues maneres d’acceptar les notificacions dipositades:


De manera individualitzada, visualitzant la notificació triada mitjançant la icona de la
lupa de la columna ‘Accions’ del ‘Llistat de notificacions’ (pantalla de baix)



De manera massiva, mitjançant el petit requadre de la part superior esquerra del
‘Llistat de notificacions’. Marcant-lo, se seleccionen totes les notificacions dipositades i
s’activa, en la part baixa de la pantalla, el botó de la ‘Visualització massiva’. Clicant-lo,
les notificacions es descarreguen per poder ser visualitzades.

Per trobar les notificacions en l’estat d’acceptades, triarem l’estat corresponent en el camp
desplegable “Estat de notificació” del Cercador de notificacions i, després, en el filtre de cerca
complementari de la dreta (‘Data notificació des de’) informarem una data. En fer-ho,
s’activarà sol el camp de més a la dreta (‘fins’), abastant un rang d’una setmana de màxim; no
es poden fer cerques de notificacions acceptades per períodes superiors a la setmana (pantalla
de baix)
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Un cop cliquem el botó de “Cerca”, a la part baixa de la pantalla (pantalla de baix) ...

... el llistat de notificacions mostra les notificacions acceptades, que es caracteritza per:




Mostra la data en què es va produir la visualització.
Mostra la data de notificació
o Si la visualització es va produir dins del termini legal per fer-ho, la data de
notificació és la mateixa que la data de visualització.
La columna ‘Accions’ mostra una nova icona (icona del llapis), que permet al
professional connectar amb el mòdul RED, per a la presentació d’escrits de tràmit.
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-

Fora de termini:

Son aquelles notificacions que el professional no ha visualitzat dins del termini legal que tenia
per fer-ho. Transcorregut l’esmentat termini sense haver estat visualitzades, les notificacions
caduquen i es donen per notificades.
Per trobar les notificacions en l’estat de fora de termini, triarem l’estat corresponent en el
camp desplegable “Estat de notificació” del Cercador de notificacions i cercarem pel rang de
dates desitjat.
... el llistat de notificacions resultant d’aquesta cerca mostrarà les notificacions fora de termini,
que es caracteritza per ...:



Mostra la data en què es va produir la caducitat
Mostra la data de notificació, que és la mateixa en la què es va produir la caducitat

... tal com es pot veure en la pantalla de baix:
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-

Cancel·lada:

Es tracta de notificacions que han estat enviades per l’òrgan judicial però que el propi òrgan
judicial, posteriorment, ha decidit cancel·lar l’enviament. La cancel·lació només serà possible
en tant el professional destinatari no hagi «visualitzat/acceptat» encara la notificació.
Per trobar les notificacions en l’estat de cancel·lada, triarem l’estat corresponent en el camp
desplegable “Estat de notificació” del Cercador de notificacions i cercarem pel rang de dates
desitjat.
... el llistat de notificacions resultant d’aquesta cerca mostrarà les notificacions cancel·lades,
que es caracteritza, principalment, perquè la columna ‘Accions’ no disposa de cap icona; el
professional només pot consultar-les però no pot fer cap acció (pantalla de baix)
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