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TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 

S E C R E T A R I A D E G O VERN  

INSTRUCCIÓ NÚMERO 1/2023 

 

DATA: 29 de març de 2023 

DESTINATARIS: Lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia destinades a Catalunya 

OBJECTE: Regular la remissió esgraonada de les notificacions telemàtiques després de la 
finalització de la vaga indefinida dels lletrats i les lletrades de l'Administració de Justícia 

 

La paralització de l'activitat en les nostres oficines judicials com a conseqüència de la vaga 

dels lletrats i les lletrades de l'Administració de Justícia ha provocat, en major o menor mesura, una 

acumulació d'escrits i demandes pendents de tramitar, especialment en la jurisdicció civil i la social. 

Per tal de regular i unificar la forma en què, sota la superior direcció de les lletrades i els 

lletrats de l'Administració de Justícia, hauran d'efectuar-se les notificacions telemàtiques després 

de la finalització de la vaga, el secretari General de l'Administració de Justícia ha dictat la Circular 

2/2023, relativa a la forma d'efectuar les notificacions telemàtiques. 

En aquesta Circular s'invoca l'aplicació de l'article 16.4 del RD 1065/2015, de 27 de 

novembre, que preveu que el propi sistema impedirà que se superi en més d'un cinquanta per cent 

al dia el volum de sortida ordinari d'actes de comunicació i que, si tècnicament no fora possible, els 

responsables de l'enviament adoptaran les mesures necessàries a aquest efecte, repartint de forma 

gradual l'excés acumulat en remissions consecutives durant els cinc dies posteriors al període 

d'inhabilitat. 

En el cas de Catalunya hem de tenir en compte que a més del sistema LexNET, disposem de 

NOTICAT en els Jutjats Socials, els jutjats del contenciós – llevat de Girona-, tots els jutjats de la 

jurisdicció civil i totes les seccions civils de les Audiències Provincials. 

NOTICAT, a diferència de LexNET, no disposa de mecanismes que permetin limitar el 

nombre de notificacions de manera automatitzada i per això serà necessària l'adopció de mesures 
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per part dels lletrats i les lletrades de l'Administració de Justícia per fer de manera gradual totes les 

notificacions que es generin en aquests primers dies posteriors a la vaga. 

Conseqüència de l'anterior i per complementar la Circular 2/2023 del secretari General de 

l'Administració de Justícia es fa necessari dictar el present  

 

INSTRUCCIÓ 

 

Disposicions 

1. Pel que fa a les notificacions a fer mitjançant el sistema LexNET haurà d'estar-se al que 

disposa la Circular 2/2023 del secretari General de l'Administració de Justícia, especialment 

a l'apartat TERCER d'aquesta Circular. 

2. Pel que fa a les notificacions a fer mitjançant el sistema NOTICAT, els lletrats i les lletrades 

de l'Administració de Justícia adoptaran les mesures organitzatives necessàries per garantir 

 
a. Que les notificacions realitzades per aquesta via no excedeixen en més del 50% el 

nombre habitual de notificacions que es fan diàriament, de mitjana, en el seu 

òrgan. 

b. Que les notificacions a fer es duguin a terme seguint criteris en què es tingui en 

compte la urgència i la preferència legal en la tramitació del procediment que 

derivi. 

3. S'autoritza a les Secretaries de Coordinació Provincial per al seguiment del compliment 

d'aquesta instrucció. 

Aquesta instrucció entrarà en vigor durant el dia d'avui, i serà de compliment obligat per a tots 

els lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia que prestin els seus serveis a Catalunya, així com 

per als funcionaris al servei de l'Administració de Justícia que d'ells depenguin. 
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Els lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia s'encarregaran de vetllar per l'efectiu 

compliment d'aquesta instrucció en tots els assumptes de la seva responsabilitat. 

Notifiqueu aquesta Instrucció als lletrats i les lletrades de l'Administració de Justícia de 

Catalunya. 

Poseu-la en coneixement del secretari General de l'Administració de Justícia als efectes 

previnguts en l'article 21.2 del Reglament Orgànic del Cos de Lletrats i Lletrades de l'Administració 

de Justícia, així com de les Secretaries de Coordinació Provincial de Barcelona, Tarragona, Lleida i 

Girona. 

Doneu compte a la Sala de Govern del dictat de la present Instrucció i doneu trasllat de la 

mateixa a la secretària per a l’Administració de Justícia, la Fiscalia Superior de Catalunya i els 

col·legis professionals d'Advocats, procuradors i Graduats Socials. 
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