
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Expedient núm. TS/SC 252/2022-A 

ACORD SECRETÀRIA COORDINADORA PROVINCIAL 

MARÍA J. PEÑACOBA PÉREZ 

Barcelona, a 20 de juliol de 2022 

Amb l'anterior comunicació de l’Il·lm. Sr. Secretari de Govern i del Jutjat Degà de Barcelona, que 

acompanyen oficis de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, formeu el corresponent expedient. 

En relació a les notificacions al Col·legi de Procuradors durant el mes d'agost, es recorda que és d'aplicació 

l'acord de 20 de juliol de 2010 de la Sala de Govern del TSJC, així com l'acord de la Secretaria de Govern 

de 15 de juliol de 2014, que estableixen que durant el mes d'agost només es practiquin les notificacions 

urgents; l'últim dels acords esmentats també demanava que la resta de resolucions generades durant 

aquell mes es practicaran a principis de setembre, de forma esglaonada.   

Els criteris a generals a seguir són: 

1. Que durant el mes d'agost únicament es podran notificar als procuradors que estiguin en funcions de 

guàrdia, via Lexnet o en format paper, si escau, les resolucions dels jutges, magistrats o lletrats de 

l'Administració de Justícia que hagin estat considerades expressament urgents, d'acord amb el que 

disposa la regulació processal corresponent. 

2. Que durant els primers dies hàbils del mes de setembre els lletrats de l'Administració de Justícia 

determinaran els criteris per practicar les notificacions als procuradors, per les vies indicades, de les 

resolucions generades durant el mes d'agost, per tal de no col·lapsar el sistema per raó del volum 

d'actes a practicar. 

En compliment dels acords esmentats, d'acord amb el que disposen els articles 183, 270 a 272 de la LOPJ; 

130, 131 i 151 a 154 de la LEC i concordants, en relació a l'esglaonament en la notificació de les resolucions 

generades el mes d' agost, acordo que les notificacions generades durant l'últim dia hàbil de juliol i el 

mes d'agost que no hagin estat considerades expressament urgents siguin notificades als procuradors i 

advocats a través de Lexnet, de NOTICAT o, si correspon, en format paper, durant els dies 1 a 6 del mes 

de setembre, segons els criteris següents: 

 El dia 1 de setembre els jutjats amb numeració par notificaran les resolucions processals de data 

29 de juliol de 2022. 

 El dia 2 de setembre els jutjats amb numeració senar notificaran les resolucions processals de 

data 29 de juliol de 2022. 

 El dia 5 de setembre els jutjats amb numeració par notificaran les resolucions processals de data 

1 i 2 de setembre de 2022. 

 El dia 6 de setembre els jutjats amb numeració senar notificaran les resolucions processals de 

data 1 i 2 de setembre de 2022. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

A partir d'aquestes dates es notificaran la resta de resolucions acordades, en la forma i amb el ritme 

habitual. S'exceptuen del règim esmentat les notificacions que siguin considerades molt urgents, les 

quals es podran practicar el primer dia hàbil, amb independència del dia assignat al jutjat 

corresponent. 

Tots els lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia de la província hauran d'impartir les 

instruccions oportunes als funcionaris dels respectius òrgans judicials perquè s'extremi la precaució 

de no remetre notificacions a través de Lexnet o NOTICAT durant el mes d'agost, llevat dels casos en 

què legalment existeixi una habilitació horària, respectant els extrems establerts anteriorment. 

Notifiqueu el present acord als/les lletrats/des de l'Administració de Justícia de tots els jutjats i 

tribunals de la província, per al seu compliment; comuniqueu a l’Il·lm. Sr. Secretari de Govern del TSJC, 

així com als Degans dels Col·legis de Procuradors de la província de Barcelona. 

Ho acordo i signo. 
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