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Com s'accedeix al programa? 

A través de l'àrea privada de la web col·legial. Tot seguit seleccionar l'opció "Designa" o "Telefonema". 

Què es pot presentar a través de la plataforma? 

El programa permet justificar les actuacions professionals del TOAD (guàrdies, escrits de defensa, 
presentació de demandes, etc.).  

No es poden presentar els escrits d'insostenibilitat, les renúncies, baixes, etc.   

Com es justifica la primera actuació de la guàrdia? 

Per justificar la primera actuació d'una guàrdia s'ha d'entrar al telefonema i clicar la icona   

Després s'haurà d'introduir el tipus de document (justificant d'assistència o d'ofici), el nom de l'arxiu i 
adjuntar l'arxiu (en pdf). 

Quina és la data que s'ha de fer constar? 

La data que ha de constar és la data en la que s'ha realitzat l'actuació. Cal tenir en compte que la data de 
justificació és una dada automàtica i no es pot modificar. 

Quina diferència hi ha entre declaració i procediment? 

Els talonaris de guàrdies i les declaracions posteriors al jutjat s'han d'introduir com a declaració. Tota la 
resta (escrits de defensa, vistes, recursos, demandes, etc) s'han d'introduir  com a procediment. 

No trobo les víctimes de maltractaments de la guàrdia... 

Les víctimes estan introduïdes com a designes, tot i que es tracti d'una guàrdia. 

On introduïm els justificants de les víctimes de menys de sis 
mesos? 

Aquestes assistències s'han de comunicar a l'Àrea de Torn d'Ofici de l'ICAT ja que caldrà fer  una nova 
designa. 

No puc introduir un justificant perquè té resolució desfavorable 

En aquests procediments també és necessari contactar amb l'Àrea de Torn d'Ofici de l'ICAT per tal que es 
pugui fer la introducció de les dades de forma manual.  

Recordeu que en aquests casos els justiciables no tindran dret a la justícia gratuïta. 

 

 



 
 
 

 

No puc introduir un justificant perquè l'actuació està fora de 
termini 

Si l'actuació està fora de termini caldria introduir el justificant fent constar la data actual i acreditar el motiu 
del retard en la presentació del justificant (recordeu que l'arxiu sempre ha de ser en format pdf). 

No em deixa adjuntar l’arxiu… 

Quan es guarda el document, s’ha de tenir en compte que el nom de l’arxiu no pot contenir caràcters 
especials (accents, dièresi, ela geminada, etc.) 

 

 

Per a qualsevol dubte o consulta: 

Tel. 977 21 23 60 
C/e: to@icatarragona.com 

Més informació: 

 Manual per justificar digitalment les actuacions del TOAD 

 Models de sol·licituds i justificants del TOAD 

https://www.icatarragona.com/userfiles/files/to/Manual_Justificacio_TOAD.pdf
https://www.icatarragona.com/mnu/40/sol-middotlicituds-i-justificants/

