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Com fer l’actualització/adaptació segons criteris del
TSJC
Hem de dir que hi ha dues vies per fer aquesta adaptació:
1.- Fent servir un enllaç cap a la web de l’ICAB que li arribarà per mail
2.- Actualitzant directament qualsevol mèrit utilitzant la seva Àrea personal en la web de
L’ICAB

Fins que la adaptació no s’hagi completat no es podran introduir mes mèrits ni es mostraran
els resultats corresponents (quan es tria Segons criteris del TSJC) al cercador d’àrbitres de la
nostra web

En aquest manual anem a explicar les dues maneres de fer l’adaptació.
Comencem per la opció 1 que serà normalment la mes habitual.

Adaptació segons criteris TSJC fent servir enllaç
del email cap a la web de l’ICAB
Pas 0: Recepció del mail de actualització
Des de l’ICAB l’enviarem un email amb una comunicació on expliquem la necessitat d’actualització de les seves dades per complir amb els criteris del TSJC.
Aquest mail contindrà un enllaç semblant al següent:
www.icab.cat/tramitsOnline/70
Fent clic en aquest enllaç començarà el seu procés d’adaptació segons els criteris del TSJC.
El primer pas que li demanarà la nostra web es la Autenticació o Identificació, on haurà de introduir el seu usuari o nº de col·legiat i la seva contrasenya, tal i com es mostra a la imatge següent:

Pas inicial 1: Informació prèvia:Adaptació als nous criteris del
TSJC
El pas inicial en el procés es donar la nostra conformitat per adaptar-nos als nous criteris del TSJC.
Per completar aquesta adaptació en primer lloc hem de aceptar la política de
privadesa del ICAB, tal i com es mostra a l’imatge

Pas 2: Signar document
En primer pas per iniciar el tràmit d’adpatació es signar la Sol·licitud d’Inscripció. Com es veu a
la imatge és mostra un recuadre per signar amb el ratolí o directament a displays tàctils. Per
defecte per facilitar la visualització en dispositius mòbils el esborrany no es mostra totalment,
encara que fent scroll el podem veure completament.

Pas 3: Documentació signada
Una vegada s’ha signat el document, el col·legiat ha formatlitzat la seva Sol·licitud d’adaptació
segons criteris del TSJC i d’aquesta manera es troba habilitat per afegir la resta de tràmits de
mèrits al seu expediente d’alta com àrbitre.
A la imatge es pot veure la segona pantalla on es mostra al col·legiat la seva sol·licitud signada i
es informat de la seva adaptació. En aquesta pantalla només s’ha de fer clic al botó Enviar

Pas 4: Sol·licitud tramitada
Una vegada arribem a la pantalla següent el nostre tràmit d’adaptació ja ha finalitzat i no hem
de fer res mes.
El tràmit d’adaptació es merament notificatiu per al ICAB de manera que una vegada hem signat la nostra conformitat ja podem continuar introduint nous tràmits, que seran valorats segons el criteris del TSJC.

Pas 5 Valoració dels tràmits de mèrits segons criteris TSJC
Una vegada ens hem adaptat, cada tràmit de mèrits que afegim es revisat des de l’ICAB i es
marca com adaptat als criteris del TSJC.
D’aquesta manera el en cercador d’àrbitres tots els àrbitres al mèrits revisats i marcats com
adaptats segons criteris del TSJC, sortiran a la cerca corresponent

Adaptació segons criteris TSJC fent servir l’Àrea
Personal de la web de l’ICAB
Access a la web y autenticació
Per accedir a la web del ICAB cal anar a la adreça d’Internet següent : www.icab.cat
En la capçalera de la web apareix l’opció Àrea Personal tal i com es veu a l’ imatge de sota
d’aquest text:

Cal fer clic en Àrea Personal per accedir al formulari d’autenticació :

Hi ha que introduir el Usuari y la Contrasenya com Col·legiat del ICAB. Si encara no es té cal Registrar-se per obtenir les credencials.

Access al menú d’opcions d’Àrbitres
Una vegada autenticat el menú corresponent Registres i Participació col·legial apareix en la columna de la dreta de la web com es veu en la imatge.

En el menú hi ha que seleccionar l’opció Àrbitres i s’accedeix a
tots els tràmits possibles que com àrbitre podem fer. Anem a
veure el procés d’actualització/adaptació d’àrbitres fent servir la
Actualització d’experiència

S’ha de dir que l’inici de qualsevol tràmit : Dedicacions,Idiomes, Formació, Experiència, Publicacions altres mèrits o Curriculum, sempre iniciara previa i obligatoriament el tràmit de Adaptaciò / Actualitazació segons criteris del TSJC, fins que no es façi aquesta adpatació sempre
continuara sortint.
Evidentment un col·legiat pot triar no adaptarse, però en aquest cas no podra actualitzar les
seves dades de la resta de tràmits i tampoc sortirà als resultats del buscador de àrbitres amb
l’opció de Segons criteris del TSJC.

Tràmit d’Adaptació criteris del TSJC

Pas inicial 0: Informació prèvia:Adaptació als nous criteris del
TSJC
El pas inicial en el procés es donar la nostra conformitat per adaptar-nos als nous criteris del TSJC.
Per completar aquesta adaptació en primer lloc hem de aceptar la política de
privadesa del ICAB, tal I com es mostra a l’imatge

Pas 1: Signar document
En primer pas per iniciar el tràmit d’adpatació es signar la Sol·licitud d’Inscripció. Com es veu a
la imatge és mostra un recuadre per signar amb el ratolí o directament a displays tàctils. Per
defecte per facilitar la visualització en dispositius mòbils el esborrany no es mostra totalment,
encara que fent scroll el podem veure completament.

Pas 2: Documentació signada
Una vegada s’ha signat el document, el col·legiat ha formatlitzat la seva Sol·licitud d’adaptació
segons criteris del TSJC i d’aquesta manera es troba habilitat per afegir la resta de tràmits de
mèrits al seu expediente d’alta com àrbitre.
A la imatge es pot veure la segona pantalla on es mostra al col·legiat la seva sol·licitud signada i
es informat de la seva adaptació. En aquesta pantalla només s’ha de fer clic al botó Enviar

Pas 3: Sol·licitud tramitada
Una vegada arribem a la pantalla següent el nostre tràmit d’adaptació ja ha finalitzat i no hem
de fer res mes.
El tràmit d’adaptació es merament notificatiu per al ICAB de manera que una vegada hem signat la nostra conformitat ja podem continuar introduint nous tràmits, que seran valorats segons el criteris del TSJC.

En el nostre cas podem continuar introduint el mèrit d’experiència fent clic al link Continuar
amb el seu tràmit.

Valoració dels tràmits de mèrits segons criteris TSJC
Una vegada ens hem adaptat, cada tràmit de mèrits que afegim es revisat des de l’ICAB i es
marca com adaptat als criteris del TSJC.
D’aquesta manera al cercador d’àrbitres tots els àrbitres amb els mèrits revisats i marcats com
adaptats segons criteris del TSJC, sortiran a la cerca corresponent

