Comunicació núm. 70/2020 – 24 de novembre de 2020

NOTICAT: per fi entra en funcionament el mòdul de notificacions
d’E-Justícia per als lletrats i lletrades de l’ICATER! A partir del 2 de
desembre els jutjats socials, contenciosos i mercantils us podran
notificar telemàticament per E-JUSTÍCIA.
Us informem que el Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul
de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT, del qual
ja us vam informar en el seu moment via Comunicació ICATER 43/2020. A partir del 2
de desembre, el NOTICAT també estarà obert per als advocats i les advocades de
l’ICATER. Aquest mòdul de notificacions és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb
l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) d’E-justícia.cat.

És important que tingueu en compte que l’adreça de correu on els advocats
i advocades rebran els avisos de les notificacions ve definida a través del
cens que el propi Col·legi facilita a RedAbogacía, i que des del Col·legi traslladem al
Departament de Justícia perquè s’incorpori periòdicament en els sistemes
d’informació judicial de l’Administració de Justícia. Per tant, entenem que l’adreça de
correu electrònica que te assignada cada professional en el cens de RedAbogacía és
aquella on l’advocat/da desitja rebre els avisos de les notificacions entrants. Si voleu
revisar quina és la vostra adreça al CENS, podeu seguir les instruccions que us vam
passar a la GUIA PRÀCTICA ICATER 15 – SIGA: accés dels col·legiats al Mòdul de Cens.
En tot cas, accedint directament a l’extranet del professional, és a dir, quan
entreu a E-Justícia, sempre es trobaran visibles les notificacions entrants.
Necessiteu més informació sobre el funcionament de NOTICAT? A la web del
Departament de Justícia, trobareu vídeos il·lustratius del nou sistema: si
cliqueu
l’enllaç
https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-unprofessional-del-dret/ejusticia/videos-guies-i-manuals/noticat/ accedireu a:
•
•
•

Guia explicativa del funcionament dels estats del canal NOTICAT (important
per entendre els diferents estats pels que pot passar una notificació)
Guia sobre els avisos de notificacions
Guia sobre la gestió de substitucions
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