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SOL·LICITUD DE BAIXA DEL SERVEI DE DEFENSA D’OFICI 

El/La Sr./Sra.  advocat/da col·legiat/da 

exercent a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb el número de col·legiat/da 

i inscrit/a al Servei de Defensa d’Ofici d’aquest Col·legi,  

SOL·LICITA:  

La seva baixa del Servei de Defensa d’Ofici pel motiu següent: 

Voluntat pròpia 

Baixa col·legial o d’exercici 

Suspensió temporal de l’exercici (per exemple, per maternitat, paternitat, acolliment, 
adopció, incapacitat temporal, etc.) 

Altres (especificar motiu): 

Els advocats que s’hagin donat de baixa voluntària del torn, no podran reincorporar-se als 
mateixos torns als que estaven inscrits fins que hagi transcorregut un any des de la data de la 
baixa. 

En els casos de suspensions temporals sol·licitades pel propi lletrat/da, la reincorporació es 
farà un cop acreditada la finalització de la causa de suspensió (art.8 in fine del Reglament).  

Segons que estableix també l’article 8 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Terrassa, els advocats adscrits a qualsevol dels torns podran causar 
baixa sempre que ho sol·licitin a la Comissió del Torn d’Ofici, si bé es faran càrrec de les 
designes efectuades fins aquest moment, en cas d’haver-se acreditat alguna intervenció 
respecte de les mateixes.  

Si l’advocat causa baixa en l’exercici de la professió o en circumstàncies especials valorades per 
la Comissió, l’advocat dipositarà en la Comissió del Torn d’Ofici els expedients complerts dels 
assumptes que defensi, per poder-los lliurar a l’advocat que l’hagi de substituir. En aquest 
supòsit, l’advocat haurà de comunicar la seva baixa del Torn en tots aquells jutjats i tribunals 
on tingui assumptes en tramitació. 

Terrassa ,      de       de   
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