QÜESTIONS FREQÜENTS SOBRE EL PLA PILOT NOTICAT, QUE
S’IMPLEMENTA EL 19 DE MAIG ALS 35 JUTJATS SOCIALS DE LA
CIUTAT DE BARCELONA
Us informem que el Pla Pilot s'inicia el 19 de maig de 2020, amb els
35 Jutjats Socials de Barcelona, però progressivament s'anirà ampliant
a la resta del territori, dels partits judicials i jurisdiccions; de la qual
cosa us anirem informant puntualment a través dels canals habituals
(pàgina web i Flaix ICAB).
QÜESTIONS/PREGUNTES HABITUALS (FAQ’S):

1. Duplicitat de notificacions: Un/a lletrat/da que està en el pla pilot
NOTICAT rebrà les resolucions per dues vies: telemàtica (NOTICAT) i
per correu?
Els advocats/ades participants en el pla pilot rebran les notificacions de
nous procediments només mitjançant el sistema NOTICAT, en cap cas
en paper. Els procediments anteriors al 19 de maig de 2020 també
estan habilitats per notificar-se amb el sistema NOTICAT, però depèn
de cada jutjat. Per tant, pot ser que en els procediments anteriors, en
alguns casos, es segueixi notificant en paper. Però en tot cas, serà un
o altre sistema (paper o NOTICAT).

2. Quins certificats són vàlids per a accedir a les notificacions a més de
l’ACA (col·legiats/ades ICAB): DNI Digital, Certificats Hisenda, etc..?
Per accedir a l’extranet cal disposar d’un certificat digital en suport
criptogràfic (targeta) homologat per l’Agència Catalana de Certificació.
Exemples: ACA, DNI-e, T-CA,...

3. Les notificacions que es rebran seran de procediments iniciats a
partir del dia 19/5, que entra en funcionament el sistema, o també dels
procediments ja en curs?
Les notificacions dels procediments iniciats amb posterioritat al dia 19
de maig de 2020 seran sempre mitjançant NOTICAT. Els procediments
anteriors també estan habilitats per notificar-se amb el sistema
NOTICAT, però depèn de cada jutjat. Per tant, pot ser que en els
procediments anteriors, en alguns casos, se segueixi notificant en
paper.

4. Hi ha la possibilitat de donar-se d'alta o de baixa en el pla pilot?
No hi ha la possibilitat de donar-se de baixa del Pla. I tampoc d’alta.
És un pla pilot establert pel Departament de Justícia, en base a dades
objectives de nombre de notificacions, i amb empara legal establert en
la Llei Orgànica 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de
Justícia.

5. Si en un procediment es compareix amb Procurador/a (no preceptiu
en l'àmbit social) rebran les notificacions tant el Procurador/a
intervinent com el lletrat/ada designat/da?
Si es compareix amb Procurador/a, rebrà les notificacions el
Procurador/a, i no el lletrat/ada. Però atenció, el/la Procurador/a les
rebrà en paper, perquè en la jurisdicció social els/les procuradors/es
no tenen habilitat el sistema Lexnet.

6. Si amb la notificació de les resolucions es reben adjunts amb
documentació del Jutjat (que és obvi que sí) i en quin volum, quina
capacitat té el sistema?.
El sistema determinarà en el jutjat si té capacitat d’enviar
telemàticament la notificació. Si tècnicament ho pot fer, s’enviarà de
manera telemàtica. S’ha de tenir en compte que el sistema no envia
notificacions, les diposita, i els professionals les recollim. I tot això es
fa dins l’arquitectura e-justícia.cat, el mateix sistema informàtic.
De fet, el Departament de Justícia ja ha fet més de 40.000 notificacions
per NOTICAT, i de moment no hi ha hagut problemes amb les
descàrregues de notificacions, en relació al volum de la documentació
annexada.

7. Respecte el termini en què el sistema NOTICAT deixa la notificació
a disposició, a partir de quan es dona per notificat/ada a l’advocat/ada?
Cal recordar que l'art. 162.2 LEC (supletòria en allò no regulat
específicament en altres lleis processals) disposa:
"quan constant la correcta remissió de l'acte de comunicació pels
esmentats mitjans tècnics, excepte els practicats a través dels serveis
de notificacions organitzats pels col·legis de procuradors,
transcorreguessin tres dies sense que el destinatari accedeixi al seu
contingut, s'entendrà que la comunicació ha estat efectuada legalment
desplegant plenament els seus efectes.

Per exemple:
Soc una advocat/ada: avui dia 15/05/2020, divendres, se’m diposita
en el meu NOTICAT (fins a les 15:00 h. o abans) una notificació enviada
per un òrgan judicial. Sense perjudici que ja me la puc descarregar
avui, si ho desitjo (dia 0), disposo de dilluns 18 (1er dia), dimarts 19
(2n dia) o dimecres 20 (3r dia ) per acceptar la notificació, he de
visualitzar-la, mitjançant la descàrrega del seu contingut. Si no ho fes,
el dijous dia 21/05/2020 (4t dia) es consideraria com a notificada per
caducitat (la trobaria en l’estat “Fora de termini”)
Un cop notificada la resolució judicial (tant si la notificació s’ha produït
per visualització dins dels terminis permesos com si s’ha produït per
caducitat) comencen a córrer els terminis processals que la resolució
notificada, en el seu cas, pugui contenir.
8. En la “demo” del Departament de Justícia apareix només una única
pestanya de "notificacions" mentre que en el Pla Pilot apareixen dues.
He d'actualitzar el programa/hi han dues versions del programa?
No. En la sessió informativa del dia 14/5 es va explicar que després de
gravar la "demo" que hi ha en l’extranet del professional de la pàgina
web del Departament de Justícia es va introduir com a millora tècnica
dividir el camp notificacions en dues pestanyes: "Notificacions fora de
termini" i "Notificacions lliurades", per assabentar-se millor de les
notificacions caducades.
9. Puc fer que les notificacions arribin a un altre company/a?
El sistema envia avisos, on s’informa que existeix una notificació
pendent. Aquests arriben al correu electrònic que es configuri. Es pot,
per tant, canviar la direcció de correu on l'advocat/da vol que li arribin
els avisos de recepció a través de la pestanya personalitzar.
Però les notificacions es lliuren sempre a l’advocat/ada titular, que
s’haurà identificat amb el seu certificat electrònic. Existeix una
funcionalitat de substitució, que permet donar accés a un altre
advocat/ada del mateix col·legi a les notificacions. Però durant el pilot
només els advocats/ades que en formin part podran ser candidats/es
a ser substituts/es de les notificacions.

Barcelona, 15 de maig de 2020.

