
 

 

 

Més de 400 lletrats del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 
utilitzen ja el servei de justificació online del torn d’ofici  

 

● Des del dia 2 de setembre la tramitació de les actuacions del TOAD a l’ICAT passa a realitzar-se exclusivament de forma 
telemàtica 

● L’any 2018 el Col·legi va gestionar la tramitació de més de 7000 designes i 9000 assistències que, amb el nou programa, 
ara ja es podran realitzar online 

 
 
Tarragona, 6 de setembre de 2019. Nou mesos després de la implantació de la nova eina de justificació online desenvolupada pel 
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), ja són més de 400 els lletrats i lletrades adscrits al torn d’ofici que tramiten els 
justificants a través d’aquesta plataforma. El període voluntari  iniciat el mes de desembre de 2018, va finalitzar el passat dia 2 de 
setembre. Actualment, els col·legiats només han d’aportar presencialment a la seu de l’ICAT la justícia gratuïta original, ja que així 
ho requereix la Generalitat de Catalunya. 
 
L’aplicatiu és accessible des de l’àrea privada de la plana web del Col·legi de l’Advocacia, des d’on també es poden consultar els 
pagaments percebuts, els mòduls meritats i l’històric de les actuacions justificades així com també el calendari de guàrdies i el 
certificat de retencions. 
 
Amb l'objectiu de resoldre els dubtes i d'ensenyar el funcionament de la plataforma, el Col·legi ha programat diferents sessions 
informatives. La darrera s’ha celebrat avui dia 6 de setembre, en la que han participat prop de 50 col·legiats i col·legiades i que ha 
estat conduïda per la secretària de la Junta de Govern Estela Martín, amb el suport del personal de l'àrea del torn d'ofici. 
 
Segons Martín, els avantatges del servei són evidents. “L’enviament es realitza sense restricció horària, per la qual cosa es pot  
presentar fins al darrer dia de cada mes”. I afegeix “també es redueix el consum de paper, s'eviten desplaçaments, es facilita el 
control de les actuacions segons la disponibilitat dels usuaris i s'agilitza la informació de la retribució del servei prestat”. 
 
L’any 2018 el Col·legi va gestionar la tramitació de més de 7000 designes i 9000 assistències que, amb el nou programa, ara ja es 
podran justificar telemàticament. 
 
Xifres del Torn d’Ofici 
 
Segons les dades públiques obtingudes durant l’any 2018, actualment consten adscrites al servei de torn d’ofici de l’ICAT 428 
persones, de les quals 188 són dones i 240 són homes. La mitjana d’edat és de 45 anys (28 anys el més jove i 72 el més gran). La 
retribució mitjana anual que va percebre el professional del TOAD va ser 8976€.  
 
Pel que fa a l’any 2019, els pagaments del TOAD s’han realitzat d’acord amb el següent calendari: 
 
- 28/03/2019: 100% del mes de gener i 86% del mes de febrer de 2019. 
- 03/05/2019: 14% del mes de febrer i 60% del mes de març de 2019. 
- 03/06/2019: 40% del mes de març i 49% del mes d'abril de 2019. 
- 02/07/2019: 51% del mes d'abril i 39% del mes de maig de 2019. 
- 01/08/2019: 61% del mes de maig i 12% del mes de juny de 2019. 
- 09/08/2019:  88% del mes de juny de 2019. 
- 02/09/2019: 91% del mes de juliol de 2019. 

 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’ICAT 
Telèfon: 977  21 23 60 
comunicacio@icatarragona.com 
www.icatarragona.com 
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