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Article 1. Àmbit d'aplicació

Torn d'Ofici o Torn d'Assistència al Detingut de

Aquest reglament estableix les normes per a l'or-

cap altre Col·legi d'Advocats.

ganització i el funcionament del Servei de
Defensa d'Ofici i l'Assistència Jurídica Gratuïta,

e) Disposar de correu electrònic amb adreça acti-

segons es disposa a la Llei 1/1996, l’Assistència

vada.

Jurídica Gratuïta, i els seus Reglaments, en l'àmbit del Col·legi d'Advocats de Granollers. Així

2.bis. Amb caràcter específic per poder-se ins-

mateix, determina les competències i les fun-

criure en el torns especials de Menors,

cions que la Junta de Govern delega a la

Assistència a la Víctima de Violència Domèstica

Comissió del Torn d'Ofici.

i Estrangeria el sol·licitant haurà d’acreditar el
següent:

Article 2. Condicions generals d'inscripció

a) Haver realitzat el curs específic en matèria de

1. El Servei de Defensa d'Ofici té caràcter volun-

Menors, Assistència a la Víctima de Violència

tari, mentre la Junta de Govern no consideri més

Domèstica i Estrangeria amb obtenció del certi-

oportú imposar el seu caràcter obligatori per a

ficat corresponent.

tots els col·legiats; s’hi podran integrar els advocats col·legiats exercents que es trobin al corrent

b) Pel cas del Torn específic d’Assistència a la

en les seves obligacions col·legials i en l'exercici

Víctima de Violència Domèstica s'haurà d’acre-

ple dels seus drets.

ditar tres anys com a mínim d’antiguitat al torn
d‘Ofici, ja sigui penal o matrimonial, i estar ins-

2. Amb caràcter general, per poder-se inscriure al

crit en ambdós torns.

Servei serà necessari dirigir una instància a la
Comissió del Torn d'Ofici sol·licitant la inscrip-

3. Excepcionalment la Junta de Govern podrà

ció i acreditant els següents requisits:

dispensar, de manera motivada aquests requisits,
si concorren en el sol·licitant mèrits i circums-

a) Tenir despatx obert en l'àmbit territorial del

tàncies que acreditin la seva capacitació per a la

Col·legi.

prestació del servei.

b) Haver exercit durant un mínim de tres anys

4. El sol·licitant haurà de concretar les àrees del

abans de la inscripció o haver superat els cursos

Torn d'Ofici on vol prestar el servei i, en el Torn

d'una Escola de Pràctica Jurídica homologada pel

d'Assistència al Detingut, haurà de concretar si

Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de

vol prestar el servei al partit judicial de

Catalunya;

Granollers, al Partit Judicial de Mollet o a ambdós.

c) Un any de passantia certificada, quan sigui
reglada pel Col·legi, efectuada amb posterioritat

5. Les instàncies a què fa referència el punt 2

a la llicenciatura, i amb l'obligació de notificar a

d’aquest article s'hauran de presentar davant la

la Comissió del Torn i al director de la Escola de

Secretaria del Col·legi per poder començar a

Pràctica Jurídica l'inici i el final de la passantia.

prestar el servei els mesos de febrer i setembre.
Una vegada valorada la sol·licitud la Comissió

d) Jurament o promesa de no estar inscrit en el
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del Torn d'Ofici emetrà informe favorable o des-
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favorable d'incorporació que es dirigirà a la Junta

el ciutadà i acudir a les diligències, les declara-

de Govern per què resolgui en última instància.

cions o les vistes assenyalades en què sigui preceptiva la presència de l'advocat.

La Comissió del Torn d’Ofici, prèvia autorització
de la Junta de Govern, podrà obrir nous períodes

Només serà possible la presència d'un advocat

d’inscripció segons les necessitats del Servei.

diferent del designat en supòsits de força major o
de coincidència d'assenyalaments, casos en què
podrà intervenir un advocat del mateix despatx o

Article 3. Incompatibilitats

un advocat autoritzat amb aquesta finalitat pel

No podran integrar-se al Servei:

designat.

1. Els funcionaris públics en actiu.

En tot cas, l'estudi de l'assumpte i l'atenció al ciutadà l'haurà de fer, de manera inexcusable, l'ad-

2. Els advocats que treballin en empreses o enti-

vocat designat.

tats privades sotmesos a un horari que impedeixi
desenvolupar correctament les seves obligacions
al torn d'ofici.

Article 5. Extensió de la defensa d'ofici
La defensa d'ofici es durà a terme pel mateix

3. Els advocats que desenvolupin els seus serveis

advocat durant tot el procediment. Començarà en

o activitats en entitats públiques o privades que

el moment de la designació i inclourà totes les

puguin ser incompatibles amb la dedicació o la

seves incidències, el comentari de la sentència

independència en l'atenció al justiciable.

amb el seu defensat i la interposició i la substan-

En tots aquests supòsits, s'acceptarà una certifi-

ciació dels recursos que siguin procedents, sem-

cació de les empreses, entitats, corporacions o

pre que aquesta intervenció no exigeixi la

administracions afectades en la qual consti que

col·legiació a una altra corporació ni tampoc des-

l'advocat gaudirà de disponibilitat en el seu hora-

plaçaments o despeses no cobertes per la

ri laboral per a desenvolupar correctament i amb

Subvenció del Torn d’Ofici.

independència les seves obligacions al Torn
d'Ofici i Assistència.

Si són necessaris aquests requisits, la funció de
l'advocat finalitzarà amb l'escrit anunciant el

4. En qualsevol cas, els advocats inscrits en els

recurs, en què haurà de sol·licitar noves designa-

Torns d'Ofici o Assistència Jurídica en altres

cions d'advocat i procurador d'ofici per al seu

col·legis de Catalunya o de la resta de l'Estat.

defensat, d'acord amb la legislació vigent.

Hauran de causar baixa voluntària en el Servei

S'inclourà també l'execució de sentència provi-

els lletrats que es vegin afectats per una causa de

sional o definitiva, si les actuacions processals es

incompatibilitat sobrevinguda.

produeixen dins dels dos anys següents a la fermesa de la sentència.

Article 4. Indelegabilitat de la defensa
La defensa d'ofici serà en tot cas indelegable.

Article 6. Control de les Designes

L'advocat designat haurà d'atendre personalment

El Col·legi d’Advocats ha de vetllar per què es
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segueixi un ordre estricte i rigorós en l’assigna-

Article 8. La defensa d'ofici en l'àmbit penal

ció de les designes del Torn d’Ofici, així com en

La defensa d'ofici en l'àmbit penal inclou l'actua-

la realització de les llistes de guàrdia dins de cada

ció de l'advocat des del moment que sigui desig-

torn.

nat, tant per assistir a un detingut, pres, imputat,
menor o víctima de violència domèstica, com en
qualsevol altra fase del procediment fins a la

Article 7. Designes derivades i altres

finalització de l'assumpte, segons estableix l'arti-

La Comissió del Torn d’Ofici de l’Il·lustre

cle 5è.

Col·legi d’Advocats de Granollers podrà acordar
designacions derivades a un mateix advocat quan

Només en l'ordre penal podran els advocats

acrediti que, pels antecedents i pel coneixement

designats excusar-se de la defensa. Haurà de con-

que ja té de l'assumpte i de les seves incidències,

corre un motiu personal i just que serà apreciat

pot assumir amb major eficàcia altres procedi-

per la Junta de Govern del Col·legi previ un

ments seguits pel mateix ciutadà que tinguin el

informe de la Comissió del Torn d’Ofici.

seu origen o una relació directa amb l'assumpte
inicialment tornat.

L’excusa haurà de ser presentada davant la
Comissió del Torn d'Ofici en el termini de tres

En els supòsits d'acceptació de la designació

dies des de la notificació de la designa, o des de

derivada serà substituïda per la que per Torn

que sigui efectuada la primera assistència; la

d'Ofici li correspongui.

Comissió del Torn d'Ofici posarà aquest fet en
coneixement de la Junta de Govern per a què

En aquests casos l'Advocat que desitgi desig-

resolgui.

na derivada haurà de presentar una instància
davant la Comissió del torn d'Ofici concretant

A efectes d'evitar la indefensió del justiciable,

els motius de la seva petició les dades del jus-

l'advocat haurà de comunicar al jutjat competent

ticiable i la concreta pretensió, signant la ins-

la formulació d'aquesta excusa.

tància tant l'advocat sol·licitant com el propi
justiciable. Així mateix una copia d’aquesta
sol·licitud haurà de ser lliurada amb la docu-

Article 9. Assistència al detingut

mentació que es presenti davant del Servei

1. L'assistència, primer pas de la defensa d'ofici,

d’Orientació Jurídica per a la tramitació de

es portarà a terme conforme a les garanties que

l’expedient corresponent.

estableixen la Llei d'Enjudiciament Criminal i
aquest Reglament en cada moment, i requerirà

Tanmateix la Comissió del Torn d'Ofici en

una especial cura i rapidesa quan el detingut

casos d'especial urgència i excepcionalitat

sigui menor d'edat o víctima de violència domès-

podrà fer designacions especials sobre

tica. Les mateixes garanties s'aplicaran als casos

assumptes concrets perquè siguin assumits per

de persones detingudes en aplicació de la Llei

un dels advocats integrats en el torn. En

d'Estrangeria.

aquests casos, la Comissió tindrà l'obligació
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de presentar informe raonat sobre el motiu de

En el cas en què l' advocat hagi assistit en el Torn

la designació especial a la Junta de Govern

de Guàrdia a diversos detinguts o presos per la

immediata.

mateixa causa i valori que la defensa de tots
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pugui ser incompatible perquè hi ha versions

Article 11. Acreditació de la justícia gratuïta

contradictòries, haurà d'assumir la defensa de

en l'àmbit penal

qualsevol i renunciar davant el Jutjat a la defensa

L'advocat designat pel torn d’assistència correspo-

de la resta dels detinguts, amb l' obligació de

nent el dia de la guàrdia haurà de fer les actuacions

comunicar-ho, per escrit, a la Comissió del Torn

tendents a què es determini per les vies legals la

d' Ofici.

solvència del seu defensat o el seu dret al benefici
de justícia gratuïta. Per a això, haurà de presentar

Els advocats inclosos en el Torn d'Assistència al

el justificant d'actuacions degudament emplenat

Detingut hauran de respectar les designes d'ad-

amb la valoració de solvència o insolvència del

vocat privat que puguin fer els justiciables.

justiciable, i serà aquest justificant l’origen de
l’expedient d’assistència Jurídica Gratuïta.

2. Els advocats que estiguin de guàrdia per a
assistència a comissaries, centres de detenció o
jutjats de guàrdia han d'estar totalment localitza-

Article 12. Organització per matèries

bles durant tot el temps de duri la guàrdia, és a

La Defensa d'Ofici dels assumptes la competèn-

dir, des de les 00 hores fins a les 24 hores. El dia

cia dels quals estigui atribuïda als jutjats dels

de guàrdia es personal e intransferible i no es

partits judicials del Col·legi d'Advocats s'organit-

podrà delegar en cap company amb l’advertiment

zarà diferenciada en les especialitats següents:

de poder incórrer en una falta molt greu de les

1. Àrea Penal

previstes en aquest mateix reglament.

A) Torn d’Assistències
a) Assistència al detingut:

En el supòsit de no poder realitzar la guàrdia

- Partit Judicial de Granollers

designada s’intentarà permutar la guàrdia amb un

- Partit Judicial de Mollet del Vallés

company de la mateixa llista amb obligació de

b) Assistència a l’Imputat (partit

posar-ho en coneixement de la Secretaria del

Judicial de Granollers)

Col·legi; si no es troba cap company es posarà en

c) Assistència a la Víctima de

coneixement de la Secretaria del Col·legi, la qual

Violència Domèstica (Partits

s’encarregarà de designar un substitut de la llista

Judicials de Granollers i Mollet

especifica creada al efecte.

del Vallès)
d) Assistència a Menors (Partits
Judicials de Granollers i Mollet
del Vallès)

Article 10. Torn Penal per a causes greus
En aquelles causes regulades per la Llei de

B) Torn Penal

Procediment de Jurat i aquelles la pena de les

a) Penal General

quals sigui superior a sis anys de presó, el lletrat

b) Penal Especial de l’article 10è.

designat per Torn d' Ofici que no tingui acreditat

d’aquest Reglament

sis anys d' exercici en la professió podrà sol·licitar
un canvi en la seva designació. En aquests casos
l'advocat interessat haurà de notificar aquest fet al
jutjat competent a fi i efecte d'evitar la possible

c) Menors
2. Àrea Civil:
A) Matrimonial
B) Civil i Mercantil

indefensió del justiciable, i sol·licitar el canvi d'ad-

3. Social

vocat davant la Comissió del Torn d'Ofici.

4. Estrangeria
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Article 13. Limitacions a l'adscripció als torns

inscrits la Junta podrà acordar excepcionalment

La Junta de Govern a proposta de la Comissió del

per aquell any que tots els adscrits integrin aquest

Torn d'Ofici i ateses les necessitats del Servei i

torn especial d’agost.

nombre total d'advocats inscrits, podrà limitar
l'adscripció als diferents torns.
Article 15. Pagament d'honoraris
La Comissió del Torn d'Ofici podrà exigir l'assis-

Els assumptes d'ofici que hagin estat tornats pel

tència a un curs especialitzat per poder ser inclòs en

Col·legi seran retribuïts a càrrec dels pressupos-

alguna de les especialitats referides a l'article 12.

tos de la Generalitat i d'acord amb l'import establert legalment.

Article 14. Organització de les llistes

Amb aquesta finalitat la Secretaria del Col·legi

La Secretaria del Col·legi d'Advocats de

d'Advocats facilitarà als advocats l'imprès on

Granollers tindrà cura de fer un cens anual dels

successivament anotaran les diferents diligències

torns per partits judicials i especialitats, cens en

que es produeixin, d'acord amb l'import i les nor-

què constaran per ordre alfabètic tots el advocats

mes legalment establertes.

que, reunint els requisits establerts als articles
anteriors, s'hi hagin adscrit. Aquest cens estarà a

Els advocats hauran de lliurar al Col·legi els

la disposició dels advocats col·legiats, a la

impresos corresponents degudament emplenats

Secretaria del Col·legi.

dins dels cinc dies següents a la notificació de
l’actuació o resolució que acrediti la seva actua-

Es comunicarà als advocats, amb anticipació

ció, amb la seva còpia, segons l’annex a aquest

suficient, el dia que tindran servei de guàrdia.

reglament.

En el mes d’agost es crearan unes llistes espe-

La Comissió del Torn d'ofici, també podrà acor-

cials per atendre als diferents serveis d’assistèn-

dar, excepcionalment i de manera raonada, previ

cia d’aquest Col·legi. Amb l’antelació suficient

informe de l'advocat actuant, proposar al

es comunicarà a tots aquells inscrits als torns

Departament de Justícia el pagament de quanti-

d’assistència la llista provisional del mes d’agost

tats superiors a les inicialment considerades quan

amb la finalitat que els advocats puguin manifes-

la complexitat de l'assumpte o el nombre de dili-

tar si volen realitzar la guàrdia o renunciar-hi.

gències previstes a les actuacions superin els criteris habituals d'actuació; l'acord no donarà lloc a

Així mateix els advocats que vulguin fer guàrdies

cap recurs.

el mes d’agost podran comunicar-ho al Col·legi
d’Advocats entre la segona quinzena de juny i la

El president de la Comissió del Torn d'Ofici o la

primera de juliol per a confeccionar les llistes

persona en qui delegui assistiran de manera obli-

definitives.

gatòria a les reunions de la Comissió del Torn
d'Ofici del Consell dels Il·lustres Col·legis
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En l’àmbit Social, i donat que en determinades

d'Advocats de Catalunya, on vetllaran pels inte-

matèries és hàbil el mes d’agost, també podran

ressos dels companys del Servei negociant

inscriure’s els advocats que vulguin per formar

anualment amb la Conselleria de Justícia les

part d’un torn especial social per al mes d’agost.

quanties i pagament puntual de les indemnitza-

Si per qualsevol qüestió no hagués prou advocats

cions per mòdul.
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Article 16. Obligacions de l'advocat

L'advocat que sol·liciti un canvi de designa per

L'advocat designat per a un assumpte haurà d'a-

caducitat haurà de presentar una instància davant

tendre al ciutadà diligentment, i procurar el con-

la Comissió del Torn d'Ofici juntament amb els

tacte immediat amb ell i amb el jutjat on hagi

següents documents:

d'actuar.
1- Instància original i fotocòpia.
Cal extremar aquesta diligència sempre que el
ciutadà es trobi privat de llibertat. En aquest cas

2- Document acreditatiu i certificat de

l'advocat haurà de traslladar-se, com més ràpida-

correus, justificant de recepció, telegra

ment li sigui possible, al centre en què aquell es

ma o qualsevol altre mitjà que justifiqui

trobi detingut i totes les vegades que siguin

haver-se posat en contacte amb el justi

necessàries.

ciable i fotocòpia.

També haurà d'extremar-se la diligència quan el

3 - Designa del Col·legi i fotocòpia.

ciutadà sigui menor d'edat. En els casos d'assistència a la víctima de violència domèstica l’ad-

En els supòsits de renúncia del justiciable a la

vocat estarà obligat a acudir sempre que sigui cri-

designa del Torn d’Ofici, el document 2 haurà

dat i sense dilacions.

d'ésser substituït per la renúncia signada pel justiciable.

L'advocat té l'obligació de rebre el justiciable al
despatx professional que aparegui en el full de
designació i només excepcionalment a la seu del

Article 18. Vènies

col·legi d'Advocats.

La vènia es genera des de la simple petició de
designació de l'advocat d'ofici. El company que

Igualment, té l’obligació d’assistir als cursos de

desitgi intervenir haurà de sol·licitar la vènia amb

formació continuada que la Junta de Govern

el compliment dels requisits establerts al Codi de

determini com d’assistència obligatòria per a

l’Advocacia catalana.

cada torn, i en les condicions que s’estableixin.
L'advocat de Torn d'Ofici a qui se sol·liciti la
vènia té l'obligació de notificar aquesta circumsArticle 17. Caducitat de les designacions

tància a la Comissió del Torn d’Ofici del

No caduquen les designacions penals ni les rea-

Col·legi, a fi i efecte de tenir per renunciat al jus-

litzades per a contestar demanda.

ticiable en la tramitació de l‘expedient de Justícia
Gratuïta i de retornar, quan els hagi cobrat del

La resta de designacions tindran una vigència de

justiciable, els honoraris que per Torn d'Ofici

tres mesos sempre i quan així ho sol·liciti l’advo-

hagi rebut; la vènia no dóna lloc al canvi de

cat designat. Per a poder demanar la caducitat de

designa.

la designa l'advocat haurà d’acreditar haver-se
posat en contacte amb el ciutadà i que no s'hagi
pogut iniciar la actuació per causa imputable a

Article 19. Torn d'Ofici i Justícia Gratuïta.

aquest. A partir d’aquest moment començaran a

La designació d'un advocat dels inscrits a les llis-

comptar els tres mesos.

tes per a la Defensa d'Ofici no exonera el ciutadà
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de satisfer-li els seus honoraris, i queda en sus-

podran causar baixa sempre que ho sol·licitin a la

pens l'obligació de pagament esmentada mentre

Comissió del Torn, si bé hauran de fer-se càrrec

es tramita i resol el reconeixement del dret a liti-

de les designacions que se'ls hagin efectuat fins a

gar gratuïtament per part de la Comissió

aquell moment segons s'estableix en l’article 5è.

d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona,

d'aquest Reglament.

tenint en compte que la no resolució per part de
la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta en el

Només en els casos en què l'advocat, juntament

termini de tres mesos es considera silenci positiu

amb la baixa al torn, sol·liciti també la baixa en

i per tant el ciutadà té reconegut el dret a

l'exercici de la professió s'alliberarà de l'obliga-

l’Assistència Jurídica Gratuïta.

ció referida al paràgraf anterior.

En els supòsits de no concessió del benefici de

També s'alliberarà de les obligacions establertes

justícia gratuïta per qualsevol dels motius previs-

en l'article 5è., l'advocat en què concorrin cir-

tos a la Llei 1/1996 de 10 de gener, l'advocat

cumstàncies excepcionals, que seran valorades

designat d'ofici té dret a iniciar les accions pre-

per la Comissió del Torn d'Ofici, que aconsellin

vistes a la Llei de Enjudiciament Civil per al

la necessitat d'adoptar aquest acord.

cobrament dels seus honoraris.
En ambdós casos, l'advocat dipositarà davant de la
La Comissió del Torn d'Ofici, en l'ús de les seves

Comissió del Torn un llistat dels assumptes que

facultats i a l'objecte de fer efectiu el contingut

estiguin en tramitació i el seu estat processal, i

d'aquest article, podrà demanar als ciutadans la

aportarà còpia d'haver notificat la baixa als jutjats

informació necessària per a comprovar el paga-

en què es tramitin els assumptes d'ofici esmentats.

ment o el cobrament indegut dels honoraris, considerant aquest cobrament com a falta molt greu

Els advocats que s'haguessin donat de baixa volun-

prevista en aquest Reglament.

tària en qualsevol dels torns d'ofici no podran reincorporar-se fins haver transcorregut un any des de

En virtut de l'entrada en vigor de la Llei 1/1996,

la data de la baixa, sol·licitant la reincorporació per

d'Assistència Jurídica Gratuïta, tant les designes

escrit segons el contingut de l'article 2n.

provisionals com les denegacions provisionals
efectuades pel Servei de Designes Provisionals

Excepcionalment, es podrà demanar la suspensió

(SEDEP) del Col·legi tenen caràcter d'acte admi-

en la prestació del servei per motius de malaltia,

nistratiu provisional i, per tant, no tindran efectes

personals o per maternitat, que hauran de ser valo-

fins al dictamen definitiu emès per la Comissió

rats per la Comissió del Torn d'Ofici. En aquests

d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, dic-

casos l'advocat que demani la suspensió podrà rein-

tamen que serà tramès per aquesta Comissió tant

corporar-se al servei una vegada hagi desaparegut

al ciutadà com a l'advocat designat, al jutjat

la causa que va motivar la sol·licitud de suspensió.

competent i als Il·lustres Col·legis d'Advocats i
Procuradors.
Article 21. Renúncies
Un cop efectuada la designació de torn d'ofici la
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1. Parentesc de consanguinitat o afinitat dins del

rà, si s’escau, al jutjat o tribunal als efectes de

quart grau civil amb la part sol·licitant;

suspensió dels termes i terminis processals.

2. Parentesc de consanguinitat o afinitat dins del

El termini per presentar la renúncia davant la

quart grau civil amb la part contrària;

Comissió és de sis dies hàbils des de la notificació de la designació o des que es tingui coneixe-

3. Parentesc de consanguinitat o afinitat dins del

ment de la causa de renunciabilitat. Si el termini

segon grau amb l'advocat o procurador de la part

fineix en divendres, dissabte o diumenge la noti-

contrària;

ficació es farà el següent dia hàbil.

4. Haver defensat la part contrària;

La Comissió del Torn d'Ofici, un cop valorats el
motius de la renúncia, emetrà informe sobre la

5. Tenir interessos comuns amb la part adversa;

seva acceptació, comunicant, en aquest cas, les
dades del nou lletrat designat al jutjat, al justicia-

6. Acreditar suficientment no poder fer-se càrrec

ble i als dos lletrats interessats. La renúncia

de la defensa per raó de salut o per absència per-

acceptada per la Comissió del Torn d’Ofici com-

llongada. En aquests casos la renúncia comporta

porta canvi de designa.

la baixa automàtica del torn durant el temps que
duri la malaltia o absència;

En cas d'acceptar-se la renúncia es designarà l'
advocat següent en la designació o llista corres-

7. Incompatibilitat amb l'assumpte o en la defen-

ponent.

sa de l'assumpte per haver-se trencat la relació de
confiança entre l'advocat i el ciutadà; circums-

Un cop determinada la no admissió de la renún-

tància que ha de quedar degudament acreditada;

cia, l'advocat designat té l'obligació de fer-se
càrrec de l'assumpte. Si persisteix la seva volun-

8. Per raons de consciència degudament raonades.

tat en contra podrà ser sancionat.

9. Per concurrència del contingut de l'article 10è.
Article 23. Pretensions insostenibles
10. Per qualsevol altra causa extraordinària

L'advocat designat que consideri insostenible la

sobrevinguda.

pretensió a defensar haurà de comunicar-ho a la
Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de

Els supòsits de l'apartat 1, 2 i 3 s’estendran res-

Barcelona, a la Comissió del Torn d'Ofici d'a-

pecte dels parents de persones que implicades

quest Col·legi i al jutjat o tribunal competent, si

com a part o com advocat en un mateix procedi-

s’escau, si bé en l’àmbit civil les designes fetes

ment, es trobin unides per un vincle afectiu d'a-

per contestar la demanda corresponent no podran

nàloga significació al matrimoni.

mai ser objecte d’insostenibilitat.
Aquesta comunicació s'haurà de fer dins dels sis

Article 22. Tramitació de la renúncia

dies següents a la seva designació o des que es

La renúncia haurà de comunicar-se per escrit rao-

tingui coneixement de la causa d’insostenibilitat,

nat a la Comissió del Torn d'Ofici, i es notifica-

exposant els motius jurídics que la fonamenten.
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Transcorregut el termini sense que es produeixi

de 6 mesos si bé es pot modificar per la Junta de

la comunicació o sense que l'advocat demani la

Govern segons les necessitats del mateix.

interrupció del termini per falta de documentació
necessària per avaluar la pretensió, quedarà obli-

2. El Servei de Designes i Denegacions

gat a assumir la defensa.

Provisional (SEDEP) estarà integrat pels advocats designats per la Junta de Govern amb els

La tramitació de la insostenibilitat seguirà el pro-

mateixos requisits exigits per al SOJ i amb el

cediment establert en l'articulat de la Llei 1/1996,

mateix criteri de selecció. El període mínim de

de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.

prestació del servei serà d’1 any si bé es pot

Els escrits d'al·legacions fonamentant la insoste-

modificar per la Junta de Govern segons les

nibilitat d'una pretensió en cap cas comportaran

necessitats del mateix.

un canvi de designa. Aquests es retribuiran com
la resta d' actuacions professionals a càrrec dels

Els advocats que integren els dos serveis hauran

pressupostos de la Generalitat i d'acord amb els

d’assistir obligatòriament a les reunions de la

mòduls de pagament establerts.

Comissió del Torn d’Ofici a fi i efecte de plantejar totes les incidències que es puguin derivar de
la prestació d’aquests serveis així com poder

Article 24. Servei d'Orientació Jurídica i

suggerir millores del mateix.

Servei de Designes Provisionals
El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) farà les

Aquests advocats seran designats per Junta de

funcions d'informació i orientació jurídica al ciu-

Govern previ informe del president de la

tadà i qualsevol altra que en el seu moment deter-

Comissió del Torn d’Ofici sobre els possibles

mini la Junta de Govern o la Comissió del Torn

candidats i el resultats de les proves i entrevistes.

d’Ofici.
Els

Servei

de

Designes

i

Denegacions

Article 25. Comissió del Torn d'Ofici

Provisionals (SEDEP) farà la gestió del reconei-

La Comissió del Torn d'Ofici té la finalitat de

xement provisional de l'assistència jurídica gra-

dirigir i vetllar pel funcionament del Servei de

tuïta segons les disposicions legals i els acords de

Torn d’Ofici, actuant per delegació de la Junta de

la Junta que corresponguin així com qualsevol

Govern del Col·legi.

altra que en el seu moment determini la Junta de
Govern o la Comissió del Torn d’Ofici.

Les funcions de la Comissió del Torn d'Ofici
seran les següents:

1. El Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) estarà
integrat pels advocats designats per la Junta de

1. El seguiment puntual del Servei del Torn

Govern, adscrits al Col·legi d’Advocats de

d'Ofici informant la Junta de Govern, proposant-

Granollers, amb una antiguitat al Torn d’Ofici de

li les mesures necessàries per al seu correcte fun-

tres anys i en un mínim de dues àrees amb des-

cionament i assessorant-la en totes aquelles qües-

patx obert a l’àmbit del Col·legi. El criteri de

tions que li siguin sol·licitades.

selecció es durà a terme mitjançant una prova
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3. Establir les vies que facilitin la informació

gin pres al secretari de la Junta de Govern.

entre els advocats adscrits al torn, així com la
seva adaptació específica al Servei.
Article 27. Facultats disciplinàries
4. L'acceptació i la denegació de renúncies i

Sense perjudici de notificar a la Comissió de

també caducitats.

Deontologia del Col·legi aquells fets que puguin
ser objecte de sanció conforme la normativa

5. Tramitar les queixes que es presentin per part

deontològica, la Comissió del Torn d'Ofici podrà

dels justiciables i comunicar a la Junta de Govern

proposar, prèvia audiència al lletrat, a la Junta de

les possibles sancions dels lletrats adscrits al

Govern la imposició de determinades sancions

Servei.

en els casos següents:

6. Proposar a la Junta de Govern la concessió de

1. Es consideraran faltes molt greus:

retribucions extraordinàries.

a) No fer l'assistència requerida durant la guàrdia
o no acudir al jutjat a assistir a les persones que

7. Qualsevol altre funció o activitat relacionada

hagi atès a les dependències policials o a la pràc-

directament amb el Servei de Torn d’Ofici i totes

tica de qualsevol diligència derivada del dia de

les seves incidències.

guàrdia, a excepció d'avís o causa justificada .
b) No fer personalment el servei d’assistència o

Article 26. Composició de la Comissió del

el procediment pel qual ha estat designat, excep-

Torn d'Ofici

te avís o causa justificada.

La Comissió del Torn d' Ofici és una comissió
oberta. Es reunirà periòdicament a la delegació

c) El cobrament indegut de qualsevol import al

del Col·legi d’Advocats a Mollet del Vallés, prè-

justiciable fora de les vies i procediments legals

via convocatòria.

o reglamentaris.

La Comissió estarà integrada pel Diputat de la

d) Fer serveis de guàrdia sense que aquest torn li

Junta responsable del Torn d’Ofici, que la presi-

correspongui excepte en substitució autoritzada

dirà, i pels advocats que atenen el SOJ, el

per la Secretaria del Col·legi d’Advocats.

SEDEP, qui farà les funcions de secretari, el SAC
i qualsevol altre responsable de Serveis adscrits

e) Reclamar el cobrament de substitucions inde-

al Torn d’Ofici que es creï al Col·legi.

gudament efectuades.

Poden acudir-hi tots els col·legiats inscrits en

f) No acudir a declaracions, judicis o vistes sense

qualsevol dels Torns especificats en l’article 12è.

causa que ho justifiqui.

d'aquest Reglament. En aquestes reunions es
resoldran les qüestions que s'hagin plantejat; el

g) La comissió de dues faltes greus en el termi-

president tindrà vot de qualitat.

ni de tres mesos.

El secretari de la Comissió aixecarà acta de totes

h) No posar en coneixement l'existència

les reunions i comunicarà les decisions que s'ha-

d'una incompatibilitat en integrar-se al Torn
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d'Ofici o l'existència d'una incompatibilitat

proposar a la Junta de Govern les sancions

sobrevinguda.

següents:

i) No assistir als cursos de formació continuada

1. Per a les infraccions lleus, advertència per

que la Junta hagi determinat per al Torn o Torns

escrit;

a què estigui adscrit.
2. Per a les infraccions greus, devolució dels
2. Es consideren faltes greus:

imports rebuts per l'assistència o designa que han

a) Acudir amb retard i sense previ avís o justifi-

estat l'origen de la sanció i suspensió d'un mes en

cació a la guàrdia.

tots els torns en què estigui adscrit;

b) Renunciar a assumptes designats pel torn d'o-

3. Per a les infraccions molt greus, suspensió en

fici sense causa justificada conforme al contin-

tots els torns en què estigui adscrit des d'un mes

gut dels articles 21è. i 22è.

i un dia a un any, amb devolució dels imports
rebuts com indemnització per l'assistència o

c) No comunicar amb el justiciable per causa

designa que ha estat l'origen de la sanció o expul-

imputable a l'advocat, no prestar-li l'atenció

sió definitiva del Torn.

deguda, o no visitar-lo a la presó.
Les propostes de sanció hauran d'aprovar-se per
d) No comparèixer injustificadament a la citació

majoria dels membres presents i haurà d'acordar-

de la Junta de Govern o a la de la Comissió del

se per resolució escrita que es notificarà a l’inte-

Torn d'Ofici o a la de qualsevol dels diputats o

ressat, qui podrà presentar al·legacions davant la

membres responsables amb motiu de la tramita-

Junta de Govern dins dels tres dies següents a la

ció de diligències informatives o disciplinàries.

seva notificació. La Junta de Govern, a la vista de
la proposta i en el seu cas, de les al·legacions

e) La comissió de dues faltes lleus en el termini

acordarà la imposició de la sanció o l'arxiu de

de tres mesos.

l'expedient.

3. Es consideraran faltes lleus:
a) L’incompliment de la resta d'obligacions reco-

Article 29. Suspensió cautelar

llides en aquest Reglament o normativa posterior

La Junta de Govern previ informe de la Comissió

que el desenvolupi.

del Torn d'Ofici podrà suspendre cautelarment
aquells advocats sobre els quals s'hagi obert expedient disciplinari. La suspensió s'acordarà per

Article 28. Sancions

majoria. El president de la Comissió haurà de rao-

La Comissió del Servei de defensa d'Ofici citarà

nar davant la Junta de Govern l'adopció d'aquesta

al lletrat que presumptament hagi comès una de

mesura, que serà executable des de la seva adopció.

les faltes recollides en aquest Reglament a fi i
efecte que presenti les seves al·legacions, tant per

L'advocat afectat podrà interposar recurs con-

escrit com personalment.

tra la suspensió cautelar davant de la mateixa
Junta de Govern dins dels tres dies següents a

Valorades les al·legacions, la Comissió podrà
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La mesura cautelar es mantindrà mentre duri la

termini màxim de 6 mesos des de la publicació

tramitació de l'expedient, sense que en cap cas

del Reglament haurà de ser comunicada al

pugui ser superior a sis mesos. En circumstàncies

Col·legi d’Advocats.

excepcionals la Junta de Govern podrà perllongar
sis mesos més la mesura adoptada.
Disposicions Finals
Primera. La Junta de Govern disposarà d'un terArticle 30. Desenvolupament del Reglament

mini de 6 mesos per dictar les normes comple-

La Junta de Govern, a proposta de la Comissió

mentàries d'aquest Reglament, si s’escau.

del Torn d’Ofici, dictarà les normes necessàries
per a l'execució d'aquest Reglament.

Segona. Aquesta modificació del Reglament
entrarà en vigor als quinze dies des de la seva
aprovació per la Junta de Govern.

Disposicions Addicionals
Primera. L'entrada en vigor de qualsevol disposició legal o de caràcter administratiu que afecti al
Servei de Torn d’Ofici quedarà automàticament

PER QUALSEVOL CONSULTA CONTACTEU AMB:

tornofici@icavor.com

inclosa en aquest Reglament i serà comunicada
als col·legiats adscrits al Torn d' Ofici mitjançant
la circular oportuna, la qual tindrà caràcter d’annex a aquest Reglament des de la seva publicació
a la pàgina web del Col·legi d’Advocats.
Segona. Es preveu la creació d’un Servei
d’Orientació de la Mediació que en tot cas estarà
vinculat al Torn d’Ofici i haurà de regular-se conforme a les disposicions relatives al SOJ i SEDEP,
amb la particularitat que els advocats que formin
part d’aquest servei han de tenir l’ habilitació
corresponent com a advocat mediador.

Disposicions Transitòries
Primera. La Junta de Govern, a proposta de la
Comissió, podrà establir l'obligatorietat dels serveis d'un determinat torn o delegació quan el
nombre d'inscrits no permeti cobrir-lo amb
garanties suficients.
Segona. Tots els advocats adscrits a algun Torn
dels establerts en aquest Reglament hauran d’activar una adreça de correu electrònic, que en el
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