


La primera actuació ja consta creada pel
call center

Com la justifico?



Cada actuació s’ha de justificar en una línia 
diferent (cada línia creada és un pagament) 

Declaració policial

Declaració judicial

Judici ràpid



Amb els talonaris justifiquem les declaracions, la resta 
són procediments (escrits de defensa, vista, sentències, 
recursos, etc.)

Recordeu que els arxius han de ser pdf i el nom no pot contenir accents ni caràcters especials.



Com insertar la justícia gratuïta



Recordeu que és necessari justificar la 
presentació dels escrits:

El segell no es veu

Falta el report del fax

Falta el justificant de 
presentación telemàtica



Actuacions quan ha transcorregut més
d’un mes de l’actuació

Cal afegir l’actuació
amb data actual                 
i justificar el motiu del 
retard:

Amb document adjunt (pdf) Posant una anotació al nom de l’arxiu

Si ha transcorregut més d’un any de l’actuació no es pot abonar



Les vistes s’han de justificar com a vista procediment
abreujat o vista judici ràpid i no com a judici ràpid o 
abreujat (ja que amb això justifiquem la instrucció)



Arxiu. Cal justificar també actuació
prèvia:

- Declaració testimoni.

- Declaració víctima.

- Compareixença art. 798

- Roda de reconeixement.

- Escrit demanant l’arxiu.



Apel·lació:

- Només s’abona contra la sentència (Mòdul 7A)

- Recurs de reforma o d’apel·lació contra interlocutòria de 
presó o d’internament (Mòdul 7)

- El recurs contra l’arxiu serveix per a justificar l’actuació
prèvia a l’arxiu (Mòdul 4d)



Execucions
Només podem abonar l’execució en dos casos:

- Han transcorregut més de dos anys de l’última resolución judicial (sentència, apel·lació, etc.)

- La designa és directament per l’execució. En aquest cas s’ha de justificar l’actuació lletrada

(no personació)



Actuació no vigent

S’ha d’afegir com a nova actuació



Com esmenar actuacions rebutjades



Varis
- Cal anular els telefonemes en que no s’hagi realitzat cap actuació (trucada call center o mail 
torn@icatarragona.com)

- Les assistències a víctimes de menys de 6 mesos s’han d’enviar per mail per tal que donem
d’alta la designa.

- Si hi ha resolució desfavorable de més d’un mes també s’ha d’enviar el justificant per mail (i cal 
tenir en compte que la Generalitat ens pot reclamar aquest pagament).

- S’ha d’aportar una justícia gratuïta per a cada procediment.

- Recordeu que a les designes penals normalment us posem una anotació en la que indica que 
s’ha d’aportar la sol·licitud de justicia gratuïta (sense aquesta no és posible el pagament).



Preguntes i suggeriments


