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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE DEFENSA D’OFICI 

El/La Sr./Sra. ________________________________________________________, advocat/da col·legiat/da exercent 

resident a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers amb el número de col·legiat/da_______________, amb despatx 

obert al carrer _________________________________________________________núm.________ 

de_______________________________________ i amb adreça de correu 

electrònic_______________________________i, la qual autoritzo sigui utilitzada a efecte de rebre totes les 

comunicacions del Servei de Defensa d’Ofici, 

EXPOSA: 

Que compleix els requisits establerts a l’art. 2 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Granollers quant a:  

☐ Tenir despatx obert en l’àmbit territorial del Col·legi 

☐ Haver superat els cursos d’una Escola de Pràctica Jurídica homologada pel CICAC. 

☐ Acreditar haver exercit la professió d’advocat/da durant un mínim de tres anys 

☐ Acreditar un any de passantia certificada, quan sigui reglada pel Col·legi, efectuada amb posterioritat a la 

llicenciatura i amb l’obligació de notificar a la Comissió del Torn i al director de la Escola de Pràctica Jurídica l’inici i 

el final de la passantia. 

☐ No estar inscrit al Torn d’Ofici o Torn d’Assistència al Detingut de cap altre col·legi d’advocats. 

☐ Acreditar tenir subscrites, com a mutualista, les prestacions mínimes alternatives al RETA amb la Mutualidad de 

Previsión Social de la Abogacía o AlterMútua, i estar al corrent del pagament de les quotes corresponents, o bé 

haver optat pel Règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) i estar al corrent del pagament de les 

quotes corresponents. 

☐ Estar al corrent del pagament de les quotes i càrregues col·legials i complir la resta d’obligacions col·legials que 

s’estableixen per a l’exercici de la professió. 

☐ No haver estat objecte d’una sanció per dues faltes lleus o una de greu, arran d’un expedient disciplinari, 

sempre que no hagin estat cancel·lades o puguin ser-ho. 

☐ Tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada 

moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi. 

Que compleix els requisits establerts a l’art. 2 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Granollers en relació amb: 

☐ Torn específic Menors,  

Haver realitzat el curs específic de formació en aquesta matèria 

Estar actualment, i des de fa més de tres anys, al Torn d’Ofici Penal 

☐ Torn específic Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere 

Haver realitzat el curs específic de formació en aquesta matèria. 

Estar actualment, i des de fa més de tres anys, al Torn d’Ofici Penal 

Estar actualment, i des de fa més de tres anys, al Torn d’Ofici Matrimonial 
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☐ Torn específic Estrangeria 

Haver realitzat el curs específic de formació en aquesta matèria 

☐ Torn específic de Vigilància Penitenciària.  

Haver realitzat el curs específic de formació en aquesta matèria 

 

Que, a tenor del que estableix l’article 2.3 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Granollers, exposa a la Comissió del TO i a la Junta de Govern que: 

 

Sol·licita l’accés per mèrits, acompanyant a aquesta sol·licitud els següents documents: 

Currículum vitae 

Altres (especifiqueu)  _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

☐  Que no es dóna la concurrència de cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a l’article 3 del Reglament del 

Servei de Defensa d’Ofici, que diu: 

”No podran integrar-se al Servei: 1. Els funcionaris públics en actiu. 2. Els advocats que treballin en empreses o entitats 

privades sotmesos a un horari que impedeixi desenvolupar correctament les seves obligacions al torn d'ofici. 3. Els 

advocats que desenvolupin els seus serveis o activitats en entitats públiques o privades que puguin ser incompatibles 

amb la dedicació o la independència en l'atenció al justiciable. En tots aquests supòsits, s'acceptarà una certificació 

de les empreses, entitats, corporacions o administracions afectades en la qual consti que l'advocat gaudirà de 

disponibilitat en el seu horari laboral per a desenvolupar correctament i amb independència les seves obligacions al 

Torn d'Ofici i Assistència.  4. En qualsevol cas, els advocats inscrits en els Torns d'Ofici o Assistència Jurídica en altres 

col·legis de Catalunya o de la resta de l'Estat. Hauran de causar baixa voluntària en el Servei els lletrats que es vegin 

afectats per una causa de incompatibilitat sobrevinguda.” 

☐ Que es dóna la concurrència d’algun dels supòsits d’ incompatibilitat previstos a l’art. 3 del Reglament i 

s’acompanya la preceptiva certificació acreditativa de disponibilitat preferent en el seu horari laboral per a 

desenvolupar correctament i amb independència les seves obligacions al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.  

En aquest sentit, MANIFESTA que ha estat degudament informat que les seves dades personals podran ser 

comunicades per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers al Consell dels Il·lustres Col·legis d’ Advocats de 

Catalunya, amb la finalitat de que aquest comprovi les possibles incompatibilitats en l’exercici del Torn d’Ofici  

INSCRIPCIÓ AL TORN D’OFICI 

AREES GENERALS 

PENAL 

General 

☐ Granollers i Mollet del Vallés 

Torn d’Assistències 

☐ Assistència al detingut Granollers 

☐ Assistència al detingut Mollet del Vallès 

☐ Assistència a l’imputat Granollers 

☐ Assistència a l’imputat Mollet del Vallès 

☐ Assistència al detingut o imputat de violència de gènere Granollers 

CIVIL 

General 

☐ Granollers i Mollet del Vallés 
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Matrimonial 

 ☐ Granollers i Mollet del Vallès 

LABORAL  

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

CONTENCIOS – ADMINISTRATIU 

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

MERCANTIL 

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

AREES ESPECIALS 

Assistència a Menors 

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

Torn d’Ofici de Menors 

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

VIOLENCIA DE GÈNERE  

Víctimes 

☐ Granollers ☐ Mollet del Vallès 

ESTRANGERIA 

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

VIGILÀNCIA PENITENCIARIA 

☐ Granollers i Mollet del Vallès 

SOL·LICITA 

Ser inscrit/a al Torn d’Ofici en l’àrea i especialitat i zona especificada en aquesta instància. 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
Li informem que, amb relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és l’IL·LUSTRE COL·LEGI 

D’ADVOCATS DE GRANOLLERS, amb NIF Q0863004H i domicili al c/ Llevant 2 de Granollers, tel. 938792603 i direcció electrònica 

secretaria@icavor.com; i les dades de contacte del seu delegat de protecció de dades són dpd@icavor.com i la mateixa adreça que 

la del responsable.  La finalitat del tractament és gestionar la seva incorporació al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Granollers en els torn indicats i a l’empara del que disposa la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta. Podrem 

formalitzar aquesta incorporació sempre que ens faciliti, i ho faci de forma veraç, les dades personals que li sol·licitem. Els 

destinataris d’aquesta informació seran les institucions i organismes públics que resultin necessaris per la prestació del servei 

col·legial esmentat. La informació subministrada es conservarà durant un període de sis anys per al compliment de les obligacions i 

responsabilitats fiscals i/o administratives que es derivin de la incorporació sol·licitada, així com durant el termini que preveu la 

normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i 

oposició al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa vigent, dirigint-

se al responsable del tractament al c/ Llevant 2 de Granollers o bé a secretaria@icavor.com, adjuntant còpia del seu DNI. També 

podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests 

drets no s’ha atès degudament. 

Granollers, ________________de___________________ de ________ 

 

Signatura: 

 

i Per ser inscrit al Servei de Defensa d’Ofici cal disposar d’adreça de correu electrònic amb domini icavor.com  i utilitzar-

la a efectes de rebre totes les comunicacions del Torn d’Ofici. 
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