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Comunicació núm. 01/2023 – 23 de gener de 2023 

Els mòduls del TOAD s’apugen un 2,5% per a les actuacions de l’any 
2023. NOVETATS IMPORTANTS en la manera de presentar les 
justificacions, creació de nous mòduls i us informem sobre diverses 
qüestions, com l’assistència en casos de víctimes de violència masclista 
i l’assistència als menors víctimes de violència.  

1) Us informem que els mòduls del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut s’han 
apujat un 2,5 % per a les actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023. 
Aquest percentatge, malgrat estar per sota de les nostres reivindicacions, 
incorpora explícitament la voluntat del Departament de Justícia de recuperar, 
a partir de 2024, els imports de 2009-2010, que van ser objecte de 
disminucions importants durant el període de crisi 2011-2014.  
 
A la secció de la web Torn d’Ofici/Documentació TOAD/Mòduls TOAD vigents 
trobareu el document que detalla el que meritaran les actuacions del TOAD 
durant aquest any.  
 
Tingueu present que les actuacions realitzades durant l’any 2022 es pagaran 
amb els mòduls aprovats per al 2022 (també els trobareu a la mateixa secció 
de la web del Col·legi) 
 

2) A partir d’ara, les justificacions TANT D’ASSISTÈNCIES COM D’ALTRES 
ACTUACIONS TOAD les haureu de fer SEMPRE PER MAIL a toad@icater.org. 
Envieu el full d’assistència o justificant i adjunteu-lo al correu amb la 
documentació acreditativa de l’actuació. Recordeu que els 3 models  són a la 
vostra disposició a la web icater.org, apartat DOCUMENTACIÓ TOAD (els 3 
models són: Assistència Jutjats, Assistència comissaria, Justificació actuacions 
TOAD).  
 

3) Recordeu que també podeu utilitzar dins de l’aplicació MI Abogacia l’apartat 
del  VOLANTE EXPRÉS per justificar. A la web trobareu la GUIA per utilitzar-la 
correctament.  

 
4) Quan feu assistència a jutjats, tingueu molt present que el full que li heu 

d’entregar al/la sol·licitant HA DE SER L’ORIGINAL perquè amb aquest full 
pugui anar a tramitar. Si és còpia NO podrà sol·licitar el dret de justícia gratuïta.  
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https://icater.org/pdfs/CircTOAD/ModulsTOAD_2023_Taules.pdf
mailto:toad@icater.org
https://icater.org/torn-dofici/documentacio-toad/
https://icater.org/torn-dofici/documentacio-toad/
https://icater.org/pdfs/CatServ/GPIcater_17.pdf
https://icater.org/pdfs/CatServ/GPIcater_17.pdf
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5) Justificacions actuacions TOAD: al full de les creuetes, on marqueu els mòduls, 
el número que heu de fer constar ÉS EL NÚMERO DE DESIGNA, NO el 
número d’EJG (Expedient de Justícia Gratuïta)  

 
Novetats 2023 en les justificacions  

 
• Mòdul de Mediació (29e): aquest nou mòdul es compensarà NOMÉS quan s’arribi a un 

acord entre les parts. Import: 100€. 
 

ÀMBIT CIVIL 
 

• Revisions de procediments de les antigues incapacitacions, que avui són procediments 
de mesures de suport a persones amb discapacitat: la revisió es considera un NOU 
procediment. L’advocat/da que va portar l’antic procediment d’incapacitat pot decidir:  
 

o Portar-ho ell/a. Cal demanar designa derivada 
o No portar-ho ell/a. Caldrà que el/la sol·licitant demani NOU advocat/da d’ofici. Si 

l’advocat/da rep la notificació directament des del Jutjat i no vol portar 
l’assumpte, cal que ho comuniqui AL JUTJAT perquè des d’allà demanin ofici al 
Col·legi.  

 
• Reconvencions. Quan es formuli una reconvenció expressa es pot justificar novament el 

mòdul corresponent.  
 

• Segona Oportunitat: es justifica amb el mòdul del procediment verbal (27) i, si procedeix, 
el de desplaçament a Barcelona.  

 
ÀMBIT PENAL 

 

• Delicte lleu: per meritar el mòdul (08) cal intervenció a la vista. Si s’arxiva abans de la 
vista es pot compensar la designa o abonar gestions prèvies si s’acrediten. Si s’arxiva 
per actuacions de l’advocat/da (per exemple, desocupació voluntària de la finca, etc.) es 
pot justificar mòdul de transaccions extrajudicials (22).  
 

• Causes greus: MOLT IMPORTANT. Teniu NOMÉS 3 dies per renunciar-hi. Si passen 
aquests 3 dies i no heu comunicat la renúncia, la designa serà plenament efectiva i 
haureu de portar l’assumpte.  
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• Víctimes de Violència de Gènere: recordeu que NO han de tramitar JG.  
 

o Atenció: La Víctima de Violència de Gènere nomes haurà de demanar JG en el 
supòsit de que hi hagi fermesa de la interlocutòria de sobreseïment o sentència 
absolutòria. 

 
• Víctimes de Violència Masclista: totes les parts implicades HAN DE TRAMITAR JG 

 
o En els casos de Víctimes de Violència Masclista, ha d’anar l’advocat/da de guàrdia 

de Violència de Gènere.  
 

• Menors víctimes de delictes de violència. L’advocat/da de guàrdia de Víctimes Violència 
masclista haurà d’assistir els possibles menors víctimes de violència.  
 

▪ Si el procediment del menor va al Jutjat d’Instrucció, el mateix advocat/da 
ha de continuar amb el procediment.  
 

▪ Si el procediment va a un Jutjat de Menors (i l’advocat/da no forma part del 
Torn de Menors ICATER) haurà de fer escrit a la Comissió del Torn d’Ofici 
perquè es designi un company o companya que formi part d’aquest Torn 
especial.  

 
 
Per finalitzar, us informem que en breu tindrem llesta per a la consulta a la secció TORN 
D’OFICI/DOCUMENTACIÓ TOAD de la web del Col·legi la nova edició de la GUIA PRÀCTICA 
ICATER NÚM. 10 - Criteris interpretatius per a actuacions del TOAD (com i amb què 
justificar) que estem actualitzant en base a totes aquestes novetats del 2023.  
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