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INTRODUCCIÓ A L’APLICACIÓ DE TTA

• Utilitat de l’aplicació
• Funcionament bàsic
• Finalitats
• Requeriments tècnics



Utilitat de l’aplicació



L’usuari 
s’autentica

l’extranet del 
professional amb 

la seva targeta

Accedeix a 
l’aplicació de 

Demandes per 
crear una Nova 

Sol·licitud

L’usuari sol·licita 
una nova 

presentació 
telemàtica de 

demanda

Escull el tipus de 
presentació: amb 

papers o sense

L’usuari omple un 
formulari i 

adjunta, si escau, 
la documentació 

digitalment

El sistema li 
retorna un Rebut
que confirma la 

sol·licitud de 
demanda

Funcionament bàsic 
de la presentació



Consulta de l’estat de 
la sol·licitud

• Un cop revisada i és correcta, es registra la demanda

Sol·licitud validada

• Si no és correcta, el personal del registre no la fa prosperar

Sol·licitud no acceptada

• Un cop s’ha repartit i arriba al jutjat des d’on es tramitarà

Sol·licitud en tramitació



Comunicats de canvis 
d’estat (e-mail o sms)

• Aquest comunicat arriba un cop s’hagi registrat l’assumpte

• Facilita núm. de Registre

Comunicat 1: sol·licitud telemàtica acceptada/no acceptada

• Arribarà quan l’assumpte s’hagi repartit al jutjat corresponent

• Facilita núm. de repartiment

Comunicat 2: sol·licitud telemàtica repartida

• Arribarà quan l’assumpte s’hagi incoat al jutjat corresponent

• Facilita el núm. d’actuacions

Comunicat 3: sol·licitud telemàtica incoada



Requeriments tècnics

*No seran vàlides les presentacions signades amb certificat de programari
**No es pot garantir el funcionament correcte per els usuaris de Macintosh



Finalitats del TTA

• Evitar desplaçaments i cues pels lliuraments

• Presentació 24/7

• Agilitar l’entrada de dades durant el registre

• Millorar la qualitat de la informació 
presentada

• Apropar la justícia als ciutadans

• Reduir el temps de gestió i de notificació

• Modernitzar la imatge de l’Administració de 
Justícia

Finalitats



INTRODUCCIÓ AL PORTAL DEL PROFESSIONAL

• Què és el portal del professional?
• Com s’accedeix?
• Parts visibles



Què és el portal del 
professional?

• Facilitar a l’usuari la identificació i l’accés

• Donar accés a les aplicacions de cada 
professional

• Mostrar les opcions disponibles pel seu grup 
d’usuari

• Gestionar la seguretat del portal

• Mostrar l’ajuda específica del portal

• Desconnectar el sistema

• Donar informació de l’usuari que ha fet la 
connexió

Funcions 
principals



Com s’accedeix?

Entrar dins del web de l’Administració de 
Justícia:

http://ejusticia.gencat.cat/IAP/

Introduir la targeta amb certificat digital 
dins el lector

Accedir al menú lateral esquerre mitjançant 
els desplegables a Serveis als 
Professionals→Extranet→Accés al portal



Com s’accedeix?



Com s’accedeix?



Com s’accedeix?



Parts visibles



Parts visibles



Parts visibles



Parts visibles

Tipus de camps

Groc 
obligatoris

Gris 
bloquejats

Blanc 
opcionals



GESTIONS I PROCESSOS

• Nova sol·licitud d’assumpte judicial
• Consulta de sol·licitud presentada
• Exportació de la informació
• Gestió de sol·licituds no finalitzades

• Lliurament unitari de sol·licituds remotes
• Lliurament massiu de sol·licituds remotes



Nova sol·licitud 
d’assumpte judicial

Pestanyes disponibles a la 
funció de Nova sol·licitud:

•Sol·licitant

•Sol·licitud

•Assumpte

•Adreça intervinent

•Representant

•Adreça representant

•Rebut

Funcions estàndards 
disponibles durant la 
sol·licitud:

• << Sortir

• < Enrere

• Desar

• Nou registre

• Següent >



Nova sol·licitud 
d’assumpte judicial

Retrocedeix a la 
finestra anterior 
sense gravar les 

actuals dades

No deixa anar a la 
finestra següent si 

manca introduir dades 
obligatòries

< Enrere

Següent >



Nova sol·licitud 
d’assumpte judicial



Nova sol·licitud 
d’assumpte judicial



Nova sol·licitud 
d’assumpte judicial



Sol·licitant

Dades del 
sol·licitant:

• Codi usuari

• Identificació

• Col·legi

• Número de col·legiat

• Nom

Canal de 
comunicació de 
canvis d’estat de la 
sol·licitud:

• Correu electrònic

• SMS



Sol·licitant

Les dades del sol·licitant (persona que fa la sol·licitud) són introduïdes automàticament des de la targeta 
de signatura electrònica amb la qual l’usuari s’ha autenticat



Sol·licitud

• Partit judicial

• Unitat registre

• Jurisdicció

• Especialització

• Assumpte

• Tipus de procediment o Matèria

• Procediment d’origen o assumpte de 
Violència sobre la dona

• Data inici sol·licitud

• Observacions

Sol·licitud



Sol·licitud

La sol·licitud té un 
assumpte relacionat

Seleccionar 
Procediment 

d’origen al 
desplegable

Especificar jutjat, 
número i any del 

procediment 
d’origen

Prémer 
Recuperar 

Procedència per 
obtenir el NIG

La sol·licitud està 
relacionada amb un 

assumpte que ja està 
en un jutjat VIDO

Seleccionar 
Assumpte de 

Violència sobre 
la dona 

Especificar el 
jutjat on s’ha 

d’enviar 
l’assumpte

Procediment d’origen o assumpte de Violència sobre la dona



Sol·licitud



Sol·licitud

Els valors del Cercador d’Òrgan Judicial es carreguen automàticament segons els camps 
introduïts en Partit judicial i Especialització. Aquests valors són modificables per l’usuari.

Quan premem Recuperar Procedència ens podem trobar amb tres escenaris diferents.

Recuperar procedència amb un Procediment d’origen



Sol·licitud



Sol·licitud



Sol·licitud



Assumpte (demanda)

• Tipus quantia

• Determinada

• Indeterminada

• Principal

• Interessos

• Costes

Jurisdicció 
civil



Intervinent
(part activa i passiva)

Demandants:

• DNI

• Adreça

Demandats:

• Si es coneix el DNI, no cal introduir 
l’adreça

• Si no es coneix el DNI (l’identifiquem 
com persona indocumentada), cal 
introduir l’adreça



Intervinent 
(persona física)

• Persona

• Document identificatiu

• Dades persona física

• Dades naixement

• Dades representat (en cas 
de menors o incapacitats)

Persona 
física



Intervinent 
(persona física)



Intervinent 
(persona física)

El botó Recuperar carrega les dades del darrer intervinent que hagi estat prèviament 
introduït al sistema, tenint en compte la nacionalitat, el tipus d’identificació i el número 

d’identificació (també les podem modificar). Un cop carregades, es pot descartar.

Recuperar intervinents (persones físiques)



Intervinent 
(persona jurídica)

•Persona

•Dades persona jurídica

•Representant legal 
(només si és necessari)

Persona 
jurídica



Intervinent 
(persona jurídica)



Intervinent 
(persona jurídica)

El botó Recuperar carrega les dades del darrer intervinent que hagi estat prèviament 
introduït al sistema (també les podem modificar). Un cop carregades, es pot descartar.

Recuperar intervinents (persones jurídiques)



Llista d’intervinents

Modificació i eliminació de demandants i demandats



Adreça de 
l’intervinent

Dades del demandants o 
demandats:

• Tipus de persona

• Implicació

• Nom

• ID

• Número

Dades de l’adreça:
• Tipus via

• Nom via

• Número

• Escala, pis, porta

• País

• Espanya

• Província

• Municipi

• Població

• Codi postal

• Topònim estranger

• Telèfon

• Telèfon mòbil

• Fax

• Correu-e



Adreça de 
l’intervinent



Representant

Dades del 
demandant/demandat:

•Tipus de persona

• Implicació

•Nom

• ID

•Número

Dades dels procuradors 
i advocats:

•Tipus

•D’ofici

•Col·legi

•Núm. Col·legiat

•Nom

•Cognom 1

•Cognom 2

Llista dels procuradors i 
advocats:

•Col·legi

•Núm. Col·legiat

•Nom

•D’ofici



Representant



Adreça representant

Dades del procurador o advocat:

• Col·legi

• Núm. Col·legiat

• Nom

• D’ofici

Dades de l’adreça:
• Tipus via

• Nom via

• Número

• Escala, pis, porta

• País

• Espanya

• Província

• Municipi

• Població

• Codi postal

• Topònim estranger

• Telèfon

• Telèfon mòbil

• Fax

• Correu-e



Adreça representant



Annexos

Per a qualsevol demanda que vulguem tramitar, en el conjunt de documents 
annexats és obligatori incloure l’escrit d’inici en primer lloc.



Annexos

• La mida dels arxius ha de ser de 5Mb 
com a màxim per cada arxiu amb un 
total de 10Mb com a màxim

• L’escaneig de documents ha de tenir 
una resolució recomanada de 200ppi

• La velocitat de pujada dels arxius 
dependrà del tipus de línia de dades. Es 
recomana ADSL o cable

Incidències 
més 

comuns en 
la gestió 

d’annexos



Annexos



Rebut

Lliurament de la sol·licitud en paper

Lliurament de la sol·licitud telemàtica (sense paper)



Rebut



Rebut



Rebut

Exemple de rebut (amb forma de presentació telemàtica)



Registre de la 
demanda



Consulta de la 
sol·licitud presentada

Camps de la finestra de cerca:

• Número de sol·licitud

• Data de lliurament “des de”

• Data d’inici “fins a”

• Jurisdicció

• Especialització

• Forma de presentació

Camps de la finestra de resultats:

• Número de sol·licitud

• Lliurament de la sol·licitud

• Jurisdicció

• Especialització

• Tipus de procediment o matèria

• Assumpte

• Accions

Aquesta funció s’utilitza per consultar l’estat de les sol·licituds 
finalitzades. No es poden veure totes les dades i no es poden fer 

modificacions



Consulta de la 
sol·licitud presentada

Al prémer la lupa, podem accedir a consultar l’estat de cada sol·licitud i veure les 
seves Dades principals



Consulta de la 
sol·licitud presentada

Si la demanda encara no ha estat registrada, no es pot accedir a la informació de la 
resta de pestanyes: Validada en Registre, No acceptada en Registre i Unitat de destí



Consulta de la 
sol·licitud presentada



Consulta de la 
sol·licitud validada

Es poden consultar les dades completes de cada validació prement la lupa



Consulta de la 
sol·licitud validada

Exemple de correu electrònic enviat per la validació de la 
sol·licitud

Exemple de SMS enviat per la validació de la sol·licitud

Cal haver especificat el Canal de comunicació prèviament en donar d’alta la sol·licitud



Consulta de la sol·licitud 
no acceptada

Es poden consultar les dades completes de cada validació prement la lupa



Consulta de la sol·licitud 
no acceptada

Exemple de correu electrònic enviat per la no acceptació de la 
sol·licitud

Exemple de SMS enviat per la no acceptació de la sol·licitud

Cal haver especificat el Canal de comunicació prèviament en donar d’alta la sol·licitud



Consulta de la sol·licitud 
en unitat de destí

Exemple de correu electrònic enviat per la incoació de la 
sol·licitud

Exemple de SMS enviat per la incoació de la sol·licitud

Cal haver especificat el Canal de comunicació prèviament en donar d’alta la sol·licitud



Exportació de la 
informació

• Aquesta funció permet exportar la informació 
introduïda a les sol·licituds i guardar-la en un 
format per ser emmagatzemada o introduïda 
en un altre sistema

• Es pot fer unitàriament (només una 
sol·licitud) o massivament (conjunt de 
sol·licituds)

• El fitxer exportat és un XML amb la 
informació de les sol·licituds exportades, 
comprimit en un fitxer ZIP

Exportació



Exportació de la 
informació



Exportació de la 
informació



Exportació massiva

El botó Exportar sol·licituds que es mostra a la botonera final llança 
l’operativa final que crea el fitxer a exportar i demana a l’usuari que 

indiqui on vol desar el fitxer generat

El format del fitxer serà TTA_YYYYMMDD.zip

(on YYYYMMDD serà la data –any/mes/dia- en què es fa l’extracció)

Se’ns retorna una llista de les
sol·licituds i les mostra de 20 en 20 en
diferents pàgines.

Es seleccionen marcant-les
unitàriament amb el botó de la
columna Exportar o amb el botó de la
capçalera Seleccionar tot.

Si la llista resultant té un nombre molt
elevat de sol·licituds, no es permet
especificar quines sol·licituds es volen
exportar; només es permet exportar-
les totes.



Exportació massiva



Gestió de sol·licituds 
no finalitzades

Opcions de la pantalla de cerca 
de sol·licituds no finalitzades

Cercar sol·licituds

Modificar, anul·lar, 
acabar o lliurar i signar 
sol·licituds de manera 

unitària o massiva



Gestió de sol·licituds 
no finalitzades

Filtres de cerca:

• Data inici des de

• Data inici fins a

• Jurisdicció

• Especialització

Resultats de 
cerca:

• Inici sol·licitud

• Jurisdicció

• Especialització

• Tipus de procediment 
o matèria

• Assumpte

• Accions

Accions 
disponibles:

• Amb la lupa, 
s’accedeix a la 
finestra Sol·licitant i 
permet modificar i 
acabar una sol·licitud 
com si fos una Nova 
sol·licitud

• Amb la X s’anul·la una 
sol·licitud



Gestió de sol·licituds 
no finalitzades



Lliurament unitari de 
sol·licituds remotes



Lliurament unitari de 
sol·licituds remotes

Accions possibles en el lliurament unitari



Lliurament unitari de 
sol·licituds remotes



Lliurament massiu de 
sol·licituds remotes

Al prémer el botó de Lliurament massiu, 
se’ns retorna una llista de les sol·licituds 
no finalitzades pendent de ser lliurades.

Es seleccionen marcant-les
unitàriament amb el botó de la
columna Lliurar o amb el botó
de la capçalera Seleccionar tot

Si la llista resultant té un
nombre molt elevat de
sol·licituds, no es permet
especificar quines sol·licituds es
volen lliurar; només es permet
lliurar-les totes.



Lliurament massiu de 
sol·licituds remotes



Lliurament unitari de 
sol·licituds remotes



Lliurament massiu de 
sol·licituds remotes



Ajuda

Us recordem que per qualsevol consulta o incidència tècnica relacionada amb l’aplicació us 
podeu adreçar al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) del Departament de Justícia


