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PROTOCOL SERVEI DE NOTIFICACONS FISIQUES I ESCRITS 
PRESENCIALS ICPB (Estat Alarma) 

 
 
 

Donada la situació d’emergència en la qual ens trobem, l’Estat d’Alarma 
declarat mitjançant el Reial Decret 463/20 del 14 de març i amb la finalitat de 
prioritzar l’Interès General i amb la finalitat de preservar la Salut Pública i 
Col·lectiva tant del cos de funcionaris dels Jutjats i Tribunals, como dels 
Procuradors dels Tribunals i els seus treballadors, així com del personal del 
Col·legi de Procuradors, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona proposa 
una sèrie de mesures excepcionals amb la finalitat d’evitar o en el seu cas 
minimitzar al màxim el desplaçament dels professionals a les dependències 
col·legials i a les seus judicials. 
 

 
• L’ICPB Custodiarà totes les notificacions rebudes en paper i que no han estat 

notificades als procuradors, comunicant aquesta circumstància als Jutjats amb 
la finalitat de que es puguin notificar per mitjans no presencials, preferiblement 
per fax, les que siguin urgents de conformitat amb el Reial Decret. 
 
Una vegada s’alci la suspensió acordada pel referit Reial Decret, es procedirà a 
la seva notificació. 

 
 

• Sol·licitem que no es remetin notificacions en paper, i en el seu lloc que les 
mateixes s’enviïn directament als procuradors per fax/e-mail, adjuntant-se tota 
la documentació a la que fa referència la resolució. 
 
En cas d’enviar-se per e-mail, el procurador haurà d’acusar rebut de les 
resolucions remeses. 
 
Enllaç amb cens de Procuradors https://www.cgpe.es/colegiados/ 
Enllaç amb cens de l’ICPB https://www.icpb.es/es/directorio-colegiados/ 
 
En cas de que no es pugui notificar al procurador, es remetrà a l’Il·lustre Col·legi 
de Procuradors de Barcelona a la següent adreça d’e-mail covid@icpb.es 
(adreça creada expressament per a garantir els serveis mínims i essencials). 
 
Sol·licitem que en tota notificació es facin constar les dades bàsiques del 
procurador i del lletrat que defensa els interessos del justiciable. 
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• Als efectes de garantir l’objectiu de minimitzar al màxim el tràfic de 

professionals a les seus judicials, sol·licitem que els procuradors, pels casos en 
que no és possible la presentació telemàtica d’escrits per e-justicia, els 
presentin a l’emparament de l’Art. 162 de la LEC mitjançant fax/e-mail 
directament al jutjat per a aquells supòsits urgents previstos en el Reial Decret 
463/20 del 14 de març. Sol·licitant es dispensi de presentar l’original, tret que 
sigui estrictament necessari. 
 
D’efectuar-se la presentació per e-mail, es sol·licita que per part dels Jutjats 
s’acusi rebut de la recepció de l’escrit. 

 
 
 

Barcelona, 15 de març de 2020 
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