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ACORD 

 

Mesures relacionades amb la pràctica de notificacions i presentació 

d'escrits pels procuradors/as que es trobin en situació de 

confinament domiciliari obligatori, baixa mèdica o hospitalització 

per COVID-19. 

 

 

A Girona a 16 d'octubre de 2020. 

 

En data 6 d’octubre de 2020 per aquest Secretari Coordinador Provincial es va dictar la resolució següent: 

 

Donada la situació provocada per la COVID-19, és procedent adoptar una sèrie de mesures relacionades 

amb la pràctica de notificacions i presentació d'escrits pels procuradors/as que es trobin en situació 

de confinament domiciliari obligatori, baixa mèdica  o hospitalització per COVID-19. 

 

Per això, ACORDO que, excepcionalment, i fins a l'activació de la fase 4 del pla de des escalada per a 

l'Administració de Justícia davant la COVID-19 definida en l'Ordre 394/2020, de 8 de maig, se segueixin 

els següents criteris d'actuació: 
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1. Procurador/a amb confinament domiciliari obligatori durant el període establert per les autoritats 

sanitàries, actualment de 10 dies: una vegada acreditada aquesta situació davant l'Oficina judicial, 

continuarà rebent les notificacions via Lexnet i, excepcionalment i durant la durada del confinament 

obligatori, els escrits en format paper els podrà presentar mitjançant el correu corporatiu del Jutjat (òrgans 

judicials amb el sistema de gestió processal Temis-2). L'escrit que haurà de ser signat electrònicament per 

advocat i procurador serà enviat en format PDF i amb l'opció d'avís de lectura. Finalitzada aquesta 

situació, el procurador/a haurà de presentar al final de tres (3) dies els originals en el Jutjat destinatari. 

 

2. Procurador/a amb baixa mèdica per haver donat positiu en les proves de la COVID-19 o que es 

trobés hospitalitzat/a per aquesta causa: 

 

- per un costat, el Col·legi de procuradors haurà de comunicar, immediatament, a aquesta 

Secretaria de Coordinació Provincial aquesta situació als efectes del rastreig de contactes entre el 

personal de l'Oficina/s, així com per a si és el cas, la necessària desinfecció i neteja de les 

corresponents dependències judicials; 

- i d'altra banda, el procurador/a o si no fora possible, el mateix Col·legi de procuradors haurà de 

justificar davant l'òrgan judicial la seva situació laboral de baixa mèdica o hospitalització. 

 

Durant els primers quinze (15) dies naturals de la baixa mèdica o hospitalització se suspendran les 

notificacions de qualsevol naturalesa amb el procurador/a afectat a excepció de les considerades urgents 

la pràctica de les quals s'haurà de fer mitjançant el Col·legi de procuradors. A partir del dia 16, es 

reprendran les notificacions tant telemàtiques (Lexnet) com en format paper, havent d'assumir el Col·legi 

de procuradors la seva recepció si el procurador/a encara no hagués obtingut la seva alta mèdica. 

 

3. Pel que fa a la sol·licitud de la suspensió de vistes o assenyalaments de procurador/a què es 

trobi en algun dels supòsits anteriors, s'haurà d'estar al contingut de l'acord núm.55 de la Sala de 

Govern TSJC de data 15 de setembre de 2020. 

 

Des de la data del citat acord s’ha tingut coneixement, especialment, de dues circumstàncies que 

incideixen directament sobre el seu contingut: 

 

 La publicació de l’acord núm. 1 de la Sala de Govern del TSJC de data 6 d’octubre en 
el que resumidament i de conformitat amb la normativa que cita, determina que els 
Col·legis de Procuradors hauran d’organitzar els serveis necessaris per la pràctica dels 
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actes processals i altres funciones atribuïdes als procuradors, a més del que la LOPJ 
contempla, com no podia ser d’altra manera, que els procurador puguin ser substituïts per 
un altre procurador o per un oficial habilitat de la forma que reglamentàriament determini. 
 
I, acaba dient que en cas de veure´s afectat un procurador/a en exercici per raó de 
contagi o contacte estret, propi o d’un familiar dependent, amb un positiu per COVID-19 
haurà de comunicar-ho al respectiu col·legi professional a fi que per la organització 
col·legial resultin activats els mecanismes de substitució previstos a l’art. 543.4 de la 
LOPJ i 29 de l’Estatut General dels procuradors dels Tribunals d’Espanya i es participi tal 
circumstància al Lletrats de l'administració de justícia de l’òrgan respectiu davant el 
que podran ser cursades aquelles peticions d’exempció que s’estimin justificades o 
les alternatives viables sobre recepció i presentació d’escrits per la seva 
consideració pels responsables de l’òrgan judicial corresponent.. 

 

Per tot això, ACORDO deixar sense efecte el contingut de la resolució d’aquesta Secretaria de Coordinació 

Provincial de data 6 d’octubre. Els Lletrats de l'administració de justícia han d’estar al que es disposa als 

acords de la Sala de Govern del TSJC de data 15 de setembre i 6 d’octubre de 2020 s’acompanyen a 

aquesta resolució. 

 

Notifiqueu aquest acord a les Lletrades/s de l'Administració de Justícia  de la província de Girona. 

Igualment, remeti's a l'Il·lm. Secretari de Govern TSJC perquè en prengueu coneixement i constància. 

Finalment, doneu  trasllat a l'Iltre. Col·legi de procuradors de Girona per a la seva informació i trasllat als 

seus col·legiats. 

 

Ho acordo i firmo. 

 

 

 

 

 

 

      José Francisco Escudero Moratalla 

Secretari Coordinador Provincial de Girona 
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