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Pas 1 
Posar el mateix usuari i clau que feu
servir actualment.
En cas de pèrdua o oblit, prèvia
sol·licitud de nova contrasenya a l’ICAT,
es comunicarà per escrit una nova
contrasenya d’accés personal provisional
que el primer cop que s'accedeixi caldrà
modificar.

Pas 2
Entrar a l’apartat designes o telefonemes
en funció del que es vol justificar.



Pas 3
Escullir el número de designa o
telefonema que es vol justificar i clickar en
el número XXXX/2019 per poder afegir
actuació o documentació escanejada.

Per defecte, apareix el llistat de l’any en
curs però es poden buscar actuacions dels
anys anteriors o posant al buscador el
nom del beneficiari o interessat et dona
llistat de dades que s’assemblen a la
recerca sol·licitada.



Pas 4
Per defecte el sistema comunica les dades que s’han enviat a la designa o telefonema
PENDENT de rebre la documentació que permeti justificar l’actuació realitzada.

DADES HABILITADES PER ICAT
Tipus: D (Declaració) / P (Procediment)
Població: Tarragona / Vendrell (El) / Valls
Tribunal: Comisaria / Jutjat
Procediment: Breu descripció
Número: Si és una contestació de demanda o es 
posa més endavant s’interposa alguna actuació

Estat: Pendent / Resolta/ Rebutjada
Accions: Justificar / Visualitzar

L’usuari té dos opcions:
aquest símbol permet justificar documents escanejats sense canviar dades habilitades

o bé afegir nova actuació per indicar dades de tipus de actuació, població, jutjat
i descriure procediment.

Important: S’han d’afegir tantes actuacions com fases tingui el procediment.



Pas 5
Prémer el botó         per a què s’obri formulari de Modificar Actuació i posar primer data de 
l’actuació realitzada i desprès afegir documents escanejats en format pdf segons formulari.



Pas 6
En cas de voler incloure actuacions addicionals a les enviades per designa o telefonema

Indicar nº procediment i any.... exemple 198/19



Pas 6
Al seleccionar tipus de document l’usuari determina quin tipus de justificació està realitzant

A continuació cal descriure quin tipus de document s’adjuntarà en funció dels models 
disponibles a la web de l’ICAT o bé de les sentències, escrits de defensa o altres documents 
aportats pels col·legiats que permeten justificar l’actuació en format pdf i de menys de 9Mb



Pas 7 
L’usuari addicionalment pot avançar el model de sol·licitud Assistència Jurídica Gratuïta (AJG)
per justificar l’actuació tot i que caldrà aportar el document original en paper en un termini
inferior a 7 dies, i quedarà emmagatzemat per a poder ser consultat a l’ àrea privada.
Això pot facilitar i agilitzar la gestió del servei de presentació de la sol·licitud AJG per poder ser
tramitat a la Comissió d’Assistència Jurídica gratuïta de la Generalitat de Catalunya i faci la
resolució de l’expedient per concedir o denegar el reconeixement del dret d’ assistència
jurídica gratuïta.

Sense el document ORIGINAL aportat a l’ICAT, no tindrà cap VALIDESA el document digitalitzat.



Pas 8
Un cop enviats els arxius de justificació resta pendent de resolució del seu ESTAT 
El personal de Secretaria de l’ICAT revisa la documentació justificada i pot fer 2 accions.
Rebutjar la justificació i requerir la seva esmena o bé acceptar els documents rebuts.



Pas 9
Si vols veure el motiu del rebuig cal prémer                 i si es vol modificar actuació cal prémer
Això torna al pas número 5 que permet tornar a afegir documentació per solucionar incidència.
Un cop s’hagi tornat a enviar la documentació el personal de l’ICAT revisa la documentació.
Durant el procés de justificació si es dupliquen actuacions es comunica el tipus d’error.



Pas 10
Finalitzat el procés de justificació, un cop resolta la actuació, qualsevol documentació justificada 
es pot visualitzar al prémer el botó

Import Facturat: Import establert segons Annex
Mòduls advocats 2019, ORDRE JUS/575/2019 
Import pagat: Import rebut com ingrès del 
CICAC segons % de certificacions de pagament
enviades pel Departament de Justicia.
Import inclòs a la guardia: Identifica la desgina o 
telefonema inicial que informa



Informació econòmica
El seguiment de la gestió económica del pagament es pot visualitzar també a pagaments torn o
dins de cada designa o telefonema al ser resolta com a vàlida l’actuació justificada com hem vist
en el pas 10. Això permet reduir les comunicacions automàtiques rebudes fins ara per
liquidicacions@icatarragona.com
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