
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1332/2013, de 17 d’abril, per la qual s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència Jurídica Gratuïta del
Col·legi d'Advocats de Terrassa.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència Jurídica
Gratuïta del Col·legi d'Advocats de Terrassa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud de 24 juliol de 2012, del qual resulta que en
data 9 d’abril de 2013 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006,
sobre el procediment d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en l’Assemblea General Extraordinària del
Col·legi de data 6 de juliol de 2012;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/3043/2011, de desembre (DOGC núm. 6044, de 13.1.2012);

Vist que el text del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi
d'Advocats de Terrassa s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència Jurídica
Gratuïta del Col·legi d'Advocats de Terrassa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya;

-2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 17 d’abril de 2013

 

P. D. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex
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Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d'Advocats de Terrassa

 

Exposició de motius

 

El present reglament del Servei de Defensa d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Terrassa ha estat aprovat per l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 6 de juliol de
2012, amb la voluntat d'adaptació de les seves previsions a les normes més recents que afecten a aquests
serveis.

 

I. Àmbit d'aplicació

 

Article 1

Aquest reglament estableix les normes per a l'organització i funcionament del Servei de Defensa d'Ofici i
l'Assistència Jurídica Gratuïta en l'àmbit del Col·legi d'Advocats de Terrassa, i determina les competències i
funcions que la Junta de Govern delega en la Comissió de Defensa d'Ofici.

 

II. Servei de Defensa d'Ofici

 

A) Incorporació i permanència

 

Article 2

Incorporació i permanència

El Servei de Defensa d'Ofici té caràcter voluntari mentre la Junta de Govern no imposi el caràcter obligatori,
sempre i quan el nombre d'inscrits no permeti cobrir la prestació del servei amb garanties suficients o una altra
de similar.

 

Article 3

Requisits per a l'accés i permanència al torn d'ofici

Podran inscriure's al torn d'ofici els advocats col·legiats en exercici en aquest Il·lustre Col·legi d'Advocats que
reuneixin els següents requisits:

1. Dirigir una instància a la Comissió del Torn d'Ofici sol·licitant la inscripció i acreditant els següents requisits:

a) Ser col·legiat resident al partit judicial de Terrassa-Rubí i tenir el despatx principal obert en l'àmbit territorial
del Col·legi.

b) Haver superat els cursos d'una escola de pràctica jurídica homologada pel Consell dels Il·lustres Col·legis
d'Advocats de Catalunya o Consejo General de la Abogacía Española i estar en possessió del diploma CAP/DAP.

c) Acreditar tres anys d'exercici professional efectiu i regular.

d) No estar inscrit en el torn d'ofici o torn d'assistència al detingut de cap altre col·legi d'advocats.

e) Acreditar documentalment que té subscrites, com a mutualista, les prestacions mínimes alternatives al RETA
amb la Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía i/o amb Alter Mutua (Mútua de Previsió Social
dels Advocats de Catalunya) i que es troba al corrent del pagament de les seves quotes; si hagués optat pel
règim especial de treballadors autònoms, cal que estigui al corrent del pagament de les quotes a la seguretat
social.

f) Estar al corrent en el 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.
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g) 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.

2. Amb caràcter específic per poder ser inscrit en els torns especials de menors, assistència a la víctima de
violència domèstica i estrangeria el sol·licitant haurà d'acreditar el següent:

a) Pel cas del torn específic de menors s'haurà d'acreditar haver realitzat el curs específic en matèria de
menors i 3 anys com a mínim d'antiguitat en el torn d'ofici penal.

b) Pel cas del torn específic d'assistència a la víctima de violència domèstica s'haurà d'acreditar haver realitzat
el curs d'especialització en matèria de víctimes de violència domèstica i tres anys com a mínim d'antiguitat al
torn d'ofici penal i matrimonial, i estar inscrit en ambdós torns.

c) Pel cas del torn específic d'estrangeria, s'haurà d'acreditar haver realitzat el curs d'especialització en matèria
d'estrangeria

d) Pel cas del torn específic de laboral s'haurà d'acreditar haver realitzat el curs d'especialització en aquesta
matèria.

e) Pel cas de causes greus s'haurà d'acreditar haver estat sis anys en el torn d'ofici penal.

3. Excepcionalment la Junta de Govern, prèvia informació de la Comissió del Torn d'Ofici, podrà dispensar del
compliment dels requisits establerts en els punts anteriors si concorren en el sol·licitant mèrits i circumstàncies
que acreditin la seva capacitació per a la prestació del servei.

4. El sol·licitant haurà de concretar les àrees del Torn d'Ofici on vol prestar el servei.

5. Les instàncies s'hauran de presentar davant la Secretaria del Col·legi. Una vegada valorada la sol·licitud, la
Comissió del Torn d'Ofici emetrà informe favorable o desfavorable d'incorporació que es dirigirà a la Junta de
Govern perquè resolgui. Un cop aprovada per la Junta de Govern, el lletrat serà incorporat a les llistes del torn
d'ofici en el darrer lloc i a les llistes d'assistència al detingut en la seva propera confecció mensual.

6. L'advocat inscrit en qualsevol dels torns, haurà d'acreditar un mínim d'un 70% d'assistència als cursos de
formació continuada que el Col·legi declari com a obligatoris als inscrits en el servei de Torn d'Ofici.

7. Estar en disposició de prestar el servei en les dues llengües oficials de Catalunya.

Reincorporacions.

La reincorporació d'un lletrat que amb anterioritat hagués estat d'alta en el torn d'ofici del Col·legi, en el
supòsit de que el període de baixa fos superior als 5 anys i no acrediti l'exercici regular i efectiu de la professió
durant aquest termini, quedarà subjecte a l'obligació de complir amb els requisits establerts en els articles 3.1 i
3.2 d'aquest reglament.

En el cas de que pugui acreditar un exercici regular i efectiu o la baixa fos inferior a 5 anys, quedarà subjecte
a l'obligació de realitzar amb caràcter previ els cursos de formació continuada que s'indicaran per la Junta de
Govern.

Altes al Torn d'Ofici de lletrats provinents d'altres col·legis.

En el supòsit de no tenir les proves DAP/CAP, el requisit 1.b es substituirà per certificació del seu anterior
Col·legi en la qual es certifiqui un mínim de tres anys d'alta en el torn d'ofici amb exercici regular i efectiu i els
torns en els quals ha estat d'alta que seran els únics en els quals podrà ser inscrit.

Per poder donar-se d'alta en d'altres torns, haurà de realitzar els cursos de formació continuada que
s'indicaran per la Junta.

Si no porta tres anys d'alta en el torn d'ofici quedarà subjecte a l'obligació de complir amb els requisits
establerts en els articles 3.1 i 3.2 d'aquest reglament.

 

Article 4

Incompatibilitats

No podran prestar el Servei de Defensa d'Ofici i Assistència al Detingut:

a) Els lletrats que siguin funcionaris de l'Administració local, autonòmica o central o tinguin dependència laboral
amb empresa pública o privada mantenint amb ella una prestació continuada subjecta a l'horari laboral.
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Malgrat això, podran prestar el servei aquells funcionaris que presentin al Col·legi certificat de l'Administració
que acrediti que el lletrat gaudirà de disponibilitat preferent al seu horari laboral per qüestions relacionades
amb el Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, i aquells contractats laboralment que presentin certificació de
l'empresa a la qual prestin llurs serveis acreditativa dels mateixos extrems.

b) En qualsevol cas, els advocats inscrits en el Torn d'Ofici i Assistència al Detingut en qualsevol altre col·legi
de l'estat.

c) L'advocat que participi com a mediador amb alguna de les parts en litigi o amb anterioritat hagi participat
com a mediador amb algun dels litigants en algun assumpte derivat.

 

Article 5

Indelegabilitat

L'advocat designat ha de fer-se càrrec de la defensa de forma personal i el seu exercici no pot ser objecte de
delegació.

Tant sols serà admissible la renúncia i la corresponent substitució en un assumpte per un altre advocat per
causa justificada, que ha de ser aprovada per la Junta de Govern del Col·legi, prèvia proposta de la Comissió
del Torn d'Ofici, i expressament acceptada pel justiciable, sempre que això últim sigui possible, d'acord amb la
norma 7 del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya referents al torn d'ofici i assistència als
detinguts de 3 de juliol de 1998.

 

Article 6

Extensió

La defensa s'estendrà durant tot el procediment. Començarà en el moment de la designa i finalitzarà amb totes
les seves incidències, el comentari de la sentència amb el seu defensat i la interposició i sustentació de
recursos que siguin procedents, segons l’article 7.2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica
gratuïta.

S'inclou també l'execució provisional i definitiva de sentències, sempre que les mateixes s'exerceixin en els dos
primers anys següents a la data de la sentència dictada en primera instància.

 

Article 7

Designes derivades

La Comissió podrà acordar designes derivades a un mateix advocat, prèvia sol·licitud i consentiment d' aquest,
sempre que l'advocat que acrediti que hi ha identitat de parts, i al·legui que pot assumir amb major eficàcia
altres procediments seguits pel mateix ciutadà que tinguin origen o relació directa amb l'assumpte inicialment
designat.

Així mateix, la Comissió del Torn d'Ofici podrà en casos d'urgència i excepcionalment realitzar designes
especials sobre assumptes concrets per tal que siguin assumits pels advocats integrats en el torn. En aquests
casos la Comissió tindrà l'obligació de presentar de forma immediata informe raonat sobre el motiu de la
designa especial a la Junta de Govern i a l'advocat designat d'urgència.

 

B) Baixa i renúncia

 

Article 8

Baixa voluntària i suspensió temporal

Els advocats adscrits al torn d'ofici 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 les mateixes.
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Si l'advocat causa baixa de la professió, haurà d'aportar, adjuntant una relació de les causes pendents i la seva
situació processal, els expedients complets dels assumptes que defensi al Col·legi d'Advocats de Terrassa, per
lliurar-los a l'advocat que l'hagi de substituir.

En casos de baixes del torn d'ofici per circumstàncies especials i que així es valorin per la Comissió del Torn
d'ofici, també es podrà acordar la necessitat que l'advocat aporti, adjuntant una relació de les causes pendents
i la seva situació processal, els expedients complets dels assumptes que defensi al Col·legi d'Advocats de
Terrassa, per lliurar-los a l'advocat que l'hagi de substituir.

En aquest darrer cas, l'advocat ha de notificar la baixa del torn en tots aquells jutjats i tribunals en els quals
tingui assumptes en tramitació.

Els advocats que s'han donat de baixa en qualsevol dels torns d'ofici no podran reincorporar-se fins passat un
any des de la data de baixa.

En suspensions temporals sol·licitades, pel lletrat, per causa de maternitat, paternitat, acolliment i adopcions i
incapacitat temporal la reincorporació es farà un cop acreditada la finalització de la causa de suspensió.

 

Article 9

Renúncia a la designa

9.1 Un cop realitzada la designa del torn d'ofici la defensa és irrenunciable, excepte en aquells casos en que
concorrin les següents circumstàncies:

a) Parentesc de consanguinitat o afinitat dins del segon grau amb el sol·licitant o la part contrària.

b) Parentesc o consanguinitat dins del segon grau amb l'advocat de la part contrària.

c) Amistat manifesta amb la part contrària o enemistat manifesta amb el sol·licitant.

d) Tenir interessos comuns amb la part contrària.

e) Incompatibilitat amb l'assumpte o amb la defensa de l'assumpte per haver-se trencat la relació de confiança
entre advocat i defensat, circumstàncies que hauran de quedar justificades de forma raonada i que seran
valorades per la Comissió de Torn d'Ofici.

f) Per raons de consciència degudament justificades, només en l'ordre penal, sempre i quan concorri un motiu
personal i just, que haurà de ser apreciat pel degà del Col·legi, previ informe de la Comissió del Torn d'Ofici.

g) Per qualsevol altra causa extraordinària sobrevinguda.

h) En els supòsits de l’article 17 del Reglament (és a dir, no estar adscrit al torn especial penal),

i) Altres incompatibilitats degudament justificades,

j) Per alguna de les incompatibilitats de l’article 4 d' aquest Reglament.

9.2 Tramitació. La renúncia s'haurà de comunicar a la Comissió del Torn d'Ofici i al jutjat o tribunal
corresponent als efectes de la suspensió del procediment. La Comissió resoldrà sobre la causa i en cas
d'acceptar-se, es comunicarà a l'advocat renunciant, al jutjat o tribunal davant del qual es tramiti l'assumpte i
al justiciable i es designarà advocat substitut.

La renuncia a la designa penal s'haurà de comunicar també a la Comissió d'Assistència Jurídica d'acord amb el
que estableix l'article 31 de la Llei 1/1996 d'assistència jurídica gratuïta.

 

Article 10

Pretensions insostenibles

Les pretensions insostenibles s'hauran de plantejar davant de la Comissió d'Assistència Jurídica de Barcelona en
els quinze dies hàbils següents a la notificació de la designa de l'advocat de conformitat amb l'article 32 de la
Llei 1/1996, de 10 de gener.

També hauran de comunicar-se les raons d'insostenibilitat simultàniament davant de la Comissió de Servei de
Defensa d'Ofici.
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Només es podrà plantejar la insostenibilitat de conformitat amb el que estableix l'article 32 i següents de la Llei
1/1996 d'assistència jurídica gratuïta.

Així mateix, el lletrat haurà de comunicar al jutjat o tribunal competent la tramitació de l'expedient
d'insostenibilitat únicament als efectes de suspensió del termini, especificant les raons o causes d'aquesta
insostenibilitat.

La defensa penal és obligatòria, excepte en els supòsits de l’article 9.1.f d'aquest reglament i d'acord amb el
que estableix l'article 31 de la Llei 1/1996 de 10 de gener.

 

C) Organització

 

Article 11

Organització territorial

L'organització territorial del Servei de Defensa d'Ofici s'adequarà a l'organització dels partits judicials existents
en la demarcació del nostre Col·legi.

 

Article 12

Organització per matèries

La defensa d'ofici dels assumptes, la competència dels quals estigui atribuïda a l'àmbit territorial del Col·legi
d'Advocats de Terrassa, s'ha d'organitzar per especialitats.

Especialitats:

1. Dret privat.

2. Família.

3. Penal General.

4. Penal Especial: Causes greus.

5. Víctimes de violència de gènere.

6. Menors.

7. Laboral.

8. Estrangeria

9. Administratiu/contenciós-administratiu.

10. Canònic.

11. Mediació.

La Junta, a proposta de la Comissió del Torn d'Ofici, podrà establir torns especials per a d'altres matèries i els
requisits que, per a cadascun d'ells, s'exigeixin.

 

Article 13

Organització de llistes de guàrdia i repartiment del torn d'ofici

Les llistes de guàrdia dels torns generals i de violència de gènere es faran per ordre alfabètic, ordenades de la
A a la Z per als dies laborables i de la Z a la A per als caps de setmana i festius, amb la finalitat d'evitar
coincidències.

Les llistes dels torns especialitzats de menors i estrangeria es faran per ordre ascendent (laborables) o
descendent (festius) per número de col·legiat.

L'adscripció a qualsevol de les especialitats existents del torn d'ofici i aquelles que es puguin crear
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posteriorment, es farà d' acord amb el que estableix I'article 3.

El repartiment de les designes del torn d' ofici s'organitzarà per especialitats i rigorós ordre de codi de
col·legiat.

Existeix una llista oberta i trimestral a la qual es podran apuntar voluntàriament tots els col·legiats que
compleixin els requisits establerts i que estiguin habilitats als torns especials si s'escau. La llista de guàrdies
renunciades segueix un ordre especial que ve determinat per l'ordre d'inscripció a la mateixa.

Pel mes d'agost s'estableix una llista especial de guàrdies renunciades que funcionarà seguint el mateix criteri
que l'anterior.

 

Article 14

Pagament d'honoraris

Els assumptes designats pel Col·legi seran retribuïts a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i d'acord amb
l'import establert legalment pels mòduls.

Els advocats únicament seran retribuïts per les intervencions que hagin estat

degudament justificades i acreditades dins el termini previst en la normativa vigent, d'acord amb el que
estableix l'article 25 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica
gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la
subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.

No tindran dret a percebre retribució del Col·legi aquells lletrats que tot i tenir assumida la defensa gratuïta, no
estiguin designats pel Col·legi.

La designació d'un lletrat dels inscrits en les llistes per a la Defensa d'Ofici no exonerarà el ciutadà de satisfer
els seus honoraris i sols quedarà alliberat del pagament, mitjançant els mecanismes establerts per la llei i que
hagi obtingut el benefici de justícia gratuïta.

Quan l'advocat designat d'ofici cobra honoraris del seu defensat, tindrà l'obligació de comunicar-ho a la Junta
de Govern i, en aquest supòsit, no percebrà la indemnització establerta i, en cas d'haver-la rebut, l'haurà de
retornar.

 

Article 15

Caducitat de designes

Les designes de l’àmbit penal no caduquen.

La resta de designes caducaran als sis mesos a partir del moment que sigui comunicada a l'advocat, sempre
que el procediment no s'hagi pogut iniciar per causa imputable al ciutadà, i es posarà en coneixement del
Col·legi als efectes oportuns en els 60 dies següents al termini indicat.

 

D) Defensa d'ofici del torn penal

 

Article 16

La defensa d'ofici en l'àmbit penal inclou l'actuació de l'advocat des del moment que sigui designat fins a la fi
del procediment, així com l'execució.

L'advocat designat haurà d'actuar amb la màxima diligència, intentant prendre contacte després de conèixer la
seva designa amb el ciutadà la defensa del qual li ha estat encomanada.

Si el ciutadà estigués privat de llibertat, l'advocat intentarà posar-se en contacte al més aviat possible amb el
centre de detenció on es trobi.

 

Article 17
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Torn especial de causes greus

Per causa greu s'entén aquella causa en la qual la pena en abstracte per un sol delicte sigui privació de llibertat
superior a cinc anys i aquelles causes regulades per la Llei de Procediment del Jurat.

Es podrà defensar una causa greu derivada de la guàrdia tot i no estar inscrit al torn penal de causes greus.

Els lletrats podran formar part del torn de causes greus quan ho sol·licitin de forma expressa a la Comissió del
Torn d'Ofici, acreditant sis anys d'exercici en el torn d'ofici penal.

 

Article 18

Assistència al detingut i a l’imputat

L'assistència al detingut i a l'imputat es durà a terme segons la legislació vigent. Els advocats que estiguin de
guàrdia per a assistir a detinguts a les comissaries, centres de detenció o jutjats, han d'estar localitzables
durant tota la guàrdia, és a dir, des de les 0 hores fins a les 24 hores.

El Col·legi enviarà la primera setmana del mes anterior al de la guàrdia, la relació dels advocats que atendran
les guàrdies cada mes.

Per a la inclusió d'un advocat en el torn d'assistència al detingut i a l'imputat serà necessari que aquest
advocat estigui inclòs en el torn penal general.

Els advocats que prestin el servei d'assistència al detingut i a l'imputat hauran d'omplir els impresos que
facilita el Col·legi per cada assistència que prestin, amb l'obligació de lliurar el volant degudament segellat pel
centre de detenció a la Secretaria del Col·legi en el termini de deu dies a partir de la prestació de l'assistència.

En cas que l'advocat no pugui realitzar una guàrdia, ho posarà en coneixement de la Secretaria per escrit amb
una antelació de 48 hores abans de la guàrdia, a fi de donar rapidesa a la cobertura del servei.

 

E) Víctimes de violència de gènere

 

Article 19

S'estableix la figura de la unitat de defensa, per tal que un únic advocat es faci càrrec de totes aquelles
actuacions, en els termes previstos en la legislació vigent, que afectin a una mateixa persona, sempre que
derivin d'una situació de violència de gènere.

 

III. Servei d'Orientació Jurídica

 

Article 20

La finalitat i objecte del Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) consisteix a:

1. Oferir, a qui ho sol·liciti, un servei jurídic d'orientació davant qualsevol qüestió que se li plantegi, ja sigui a
través d'un consell orientador al problema sorgit, tant d'ordre judicial com extrajudicial, així com d'una
informació adequada de l'existència d'altres organismes o entitats on es pot dirigir.

2. Confeccionar l'expedient de sol·licitud del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

3. Controlar les sol·licituds de reconeixement de justícia gratuïta.

Posteriorment, el Col·legi d'advocats procedeix a remetre a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, amb seu
a Barcelona, tots els expedients tramitats i, al mateix temps, notificar-li els que han estat arxivats.

Queden, doncs, exclosos d'aquest servei tant I'assessorament respecte de l'assumpte plantejat com la
tramitació del mateix i la redacció de qualsevol tipus de documentació. Només en casos d'extrema necessitat o
d'urgència podrà el SOJ establir, directament, els contactes necessaris amb els centres assistencials
corresponents, per tal que tinguin coneixement de l'assumpte i s'encarreguin de la seva tramitació.
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Article 21

L'àmbit d'actuació del SOJ del Col·legi d'Advocats de Terrassa queda delimitat als partits judicials inclosos al
seu àmbit territorial.

 

Article 22

Aquest servei és públic, té caràcter gratuït i es prestarà preferentment a les dependències del jutjat o en un
local habilitat a l'efecte pel Col·legi.

 

Article 23

El SOJ s'ubicarà, preferentment, al propi edifici dels Jutjats, i serà la Junta de Govern qui decidirà la ubicació.

 

Article 24

L'organització i funcionament del Servei d'Orientació Jurídica serà d'exclusiva competència de la Comissió del
Torn d'Ofici amb aprovació de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, la qual podrà
variar-lo en consideració a les necessitats que es presentin a fi de donar la màxima atenció al públic.

 

Article 25

La tasca d'assessorament i d'informació, objecte del Servei d'Orientació Jurídica, serà realitzada per un nombre
de col·legiats en exercici a determinar segons les necessitats, els quals atendran directament el públic dins
l'horari que quedarà establert. Hi haurà un membre de la Comissió del Torn d' Ofici que actuarà de coordinador
de les consultes diàries fetes pels anteriors per tal d' orientar i tenir cura de la bona marxa del servei.

Els professionals adscrits al SOJ seguiran les directrius que determini la Junta de Govern en allò que es
refereixi al procediment a seguir en la resolució de les consultes.

 

Article 26

La prestació del Servei d'Orientació Jurídica anirà a càrrec dels col·legiats, en exercici, incorporats al nostre
Col·legi que ho sol·licitin de forma voluntària, i hauran de reunir, com a mínim, els requisits següents:

Estar col·legiat en exercici.

No estar sancionat en el moment de realitzar el servei

Estar adscrit al torn d'ofici del Col·legi d'Advocats de Terrassa, amb una antiguitat mínima de tres anys o
acreditar més de tres anys, en l'exercici de la professió o estar en possessió del títol acreditatiu d'haver
superat el curs de l'Escola de Pràctica Jurídica de Terrassa i acreditar com a mínim 1 any en l'exercici de la
professió.

No haver realitzat el servei dins els darrers 2 mesos.

La Junta de Govern podrà dispensar motivadament aquests requisits si concorren en el sol·licitant mèrits i
circumstancies que acreditin la seva capacitació per la prestació del servei.

 

Article 27

Per tal de seleccionar els col·legiats que vulguin prestar el Servei d'Orientació Jurídica, s'obrirà un registre de
sol·licituds en el qual s'aniran incorporant els lletrats que ho sol·licitin, que hi podran optar en el moment que
reuneixin els requisits esmentats a l'article anterior. Serà la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de
Terrassa, a proposta de la Comissió del Torn d'ofici, qui, davant de les sol·licituds presentades i per ordre
cronològic, decidirà quins col·legiats seran els encarregats del servei.
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Article 28

La relació entre el Col·legi d'Advocats i els col·legiats encarregats del Servei d'Orientació Jurídica serà de
prestació de serveis. Per tant, minutaran, mensualment, el servei professional realitzat en aquest període, a
raó d'una quantitat per hora, al Col·legi d'Advocats, el qual li practicarà les corresponents retencions fiscals.
Serà també la pròpia Junta la que determinarà l'esmentada quantitat.

Aquesta despesa per honoraris professionals representarà comptablement, un cost per al Col·legi, per tant
figurarà anualment prevista en el pressupost col·legial.

 

Article 29

La durada de la prestació del servei serà de quatre mesos pels col·legiats que atendran el públic. L'esmentat
termini, però, podrà ésser modificat a criteri de la Junta de Govern, a proposta de la Comissió de Torn d'Ofici.

La Junta establirà el sistema a seguir a l'hora de procedir al nomenament dels nous lletrats, una vegada acabat
el termini de permanència dels primers.

 

Article 30

Els col·legiats encarregats del Servei d'Orientació Jurídica, tindran les següents obligacions:

a) Compliment de l'horari establert.

b) Reunions periòdiques amb el coordinador del SOJ, prèvia convocatòria d'aquest.

c) Donar compte al coordinador, qui informarà a la Comissió del torn d'Ofici de qualsevol incidència relacionada
amb el servei i/o el seu funcionament.

 

Article 31

Serà competència de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, previ informe de la Comissió del Tom d'Ofici,
la resolució de qualsevol incidència derivada, directament o indirecta, de la prestació del Servei d'Orientació
Jurídica; si aquesta afectés a l'advocat que presta el servei, aquest serà escoltat prèviament.

 

Article 32

La Junta de Govern establirà relacions amb els diversos organismes i/o centres de l'àmbit territorial del partit
judicial, amb la finalitat de donar-los a conèixer l'existència i funcionament del SOJ i poder establir vincles de
col·laboració mútua per tal d'atendre els usuaris del servei que ho sol·licitin.

 

Article 33

Prestació del servei

Totes les designes d'advocat d'ofici i mediador d'ofici, derivades de les sol·licituds dels interessats, es cursen
mitjançant el Servei d'Orientació Jurídica, prèvia entrevista, per tal de controlar la seva necessitat.

 

Article 34

La tramitació dels expedients consisteix en el següent:

Rebre totes les peticions d'advocat d'ofici i mediador d'ofici, informant i ajudant al ciutadà a emplenar la
sol·licitud, posar-li en coneixement els requisits necessaris per tal de poder obtenir el dret a la justícia gratuïta
i, al mateix temps, requerir-lo per tal que lliuri la documentació justificativa obligatòria en el termini de 10
dies, sense tenir en compte dissabtes i festius.

Requerir al ciutadà perquè en el termini improrrogable de 10 dies des del final del termini anterior aporti la
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documentació complementaria a fi i efecte d'esmenar les deficiències o documentació insuficient.

Traslladar els expedients al Col·legi d'Advocats perquè procedeixi a la concessió o denegació d'advocat d'ofici i
el reconeixement provisional de la Justícia Gratuïta un cop transcorregut I'esmentat termini de 10 dies, tant si
l'interessat ha esmenat les deficiències i ha procedit al lliurament de la documentació requerida com si no ho ha
fet.

 

Article 35

Quan el sol·licitant sigui demandat en una causa i el termini per comparèixer davant el jutjat sigui peremptori o
bé si el sol·licitant és imputat o està subjecte a un procediment penal o si el sol·licitant és estranger en
l'expedient administratiu d'expulsió, es procedirà de la forma següent, prèvia justificació per part de l'interessat
de les esmentades circumstàncies:

S'incoarà l'expedient de manera immediata i es comunicarà, al jutjat, al col·legi d'advocats, i al col·legi de
procuradors, si fos necessària la seva intervenció.

Es tramitarà l'expedient de justícia gratuïta en el termini reglamentari

El sol·licitant signarà I'imprès on se I'informa que, malgrat la designa immediata, si no s’acredita la
insuficiència de recursos o bé no es presenta la documentació necessària per al reconeixement del dret, seran
del seu compte i càrrec els honoraris causats en la seva defensa i representació.

 

Article 36

En els procediments penals i els administratius d'expulsió d'estrangers es procedirà de la forma següent:

S'incoarà l'expedient i es comunicarà, al mateix temps, al jutjat, al col·legi d'advocats i procuradors per tal que
se li designi immediatament advocat i procurador, aquest darrer en cas que sigui preceptiu.

Es tramitarà l'expedient de reconeixement de justícia gratuïta en el termini reglamentari.

 

Article 37

El Col·legi d'Advocats a la vista de les sol·licituds rebudes, procedirà a:

1. La designa immediata, d'acord amb el que disposa l'article anterior.

2. La designa provisional d'advocat, si de la mateixa sol·licitud i documentació justificativa s'acredita que la
persona interessada es troba inclosa en l'àmbit definit de l'article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener. La
comunicació a l'interessat es farà en el termini de 15 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o
esmena de defectes.

3. La no designa d'advocat si la persona interessada no acompleix les condicions necessàries esmentades en
l'article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener.

4. L'arxiu de la sol·licitud, un cop transcorregut el termini de deu dies concedit a l'interessat, sense que
aquesta hagi procedit a l'esmena de les deficiències observades o a l'aportació de la documentació requerida.
L'arxiu es comunicarà a l'advocat si ja ha estat designat, i en tot cas a l'interessat.

 

IV. Comissió del Torn d'Ofici

 

Article 38

La Comissió del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut és l'òrgan consultiu col·legiat creat especialment per
estudiar totes les qüestions relacionades amb l'organització, funcionament i prestació del Servei de Torn d'Ofici
i Assistència al Detingut o Pres i Servei d'Orientació Jurídica.

La Comissió exercirà les funcions que li siguin delegades per la Junta de Govern, i els seus informes seran
preceptius per qualsevol decisió que afecti als serveis esmentats.
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Article 39

La Comissió del Torn d' Ofici estarà formada per un màxim d'onze membres, que seran designats per la Junta
de Govern; un d'ells haurà de pertànyer necessàriament a la Junta de Govern, i assumirà el càrrec de
president de la comissió.

De la resta de designats, un serà secretari i la resta vocals, els quals tindran les funcions pròpies d' aquests
càrrecs, les assignades per delegació del president i aquelles altres que reglamentàriament estableixin les
normes de funcionament intern de la Comissió.

 

Article 40

Els membres de la Comissió hauran de complir els següents requisits:

a) Estar adscrit a qualsevol dels serveis de defensa d'ofici i assistència jurídica gratuïta.

b) No estar sancionat en aquell moment per falta greu o molt greu, excepte si ha estat rehabilitat.

La Junta de Govern tindrà la facultat de separar de la seva funció els membres de la Comissió.

Els acords d'aquesta Comissió s'adoptaran per majoria i, en cas d'empat, el president tindrà vot de qualitat.

La Comissió haurà de convocar-se com a mínim un cop cada trimestre o a proposta de 3/5 parts de la
mateixa.

La durada del seu mandat serà de 4 anys i seran renovables la meitat dels seus membres cada 2 anys.

 

Article 41

Seran funcions de la Comissió les següents:

a) Assessorar a la Junta de Govern del Col·legi i als lletrats exercents que s'incorporin al Torn d' Ofici en totes
aquelles qüestions que li siguin sol·licitades respecte al Torn d'Ofici i al SOJ.

b) Elaborar les normes necessàries per a I'execució d' aquest reglament i proposar-les a la Junta de Govern del
Col·legi per a la seva aprovació.

c) Elaborar les seves pròpies normes de funcionament intern i proposar-les a la Junta de Govern per a la seva
ratificació i aprovació posterior.

d) Totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades per la Junta de govern i que tinguin relació directa
amb el torn d' ofici.

e) Convocar periòdicament reunions dels advocats del torn d' ofici.

 

V. Règim disciplinari

 

Article 42

Faltes

a) Es consideraran faltes molt greus:

a.1. No desplaçar-se al jutjat o centre de detenció sense causa justificada que ho impedeixi per assistir a les
persones detingudes, per les quals ha estat requerit l'advocat, per dur a terme el servei d'assistència lletrada.

a.2. Cobrar qualsevol import al justiciable pel qual ha estat designat, fora de les vies i procediments legals i
reglamentaris.

a.3. No acudir a judicis, vistes o qualsevol altra diligència processal d'assistència i intervenció preceptiva del
lletrat sense causa justificada.
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a.4. Incomplir amb el requisit de formació continuada que estableix l'article 3.6.

b) Es consideren faltes greus:

b.1. No prestar el servei en el domicili professional habitual radicat dins I'àmbit territorial el Col·legi.

b.2. Estar adscrit al servei de defensa del torn d'ofici en qualsevol altre col·legi.

b.3. No comunicar al Col·legi la concurrència de causa d'incompatibilitat per prestar el Servei de Defensa d'
ofici i Assistència al Detingut.

b.4. Atribuir-se serveis de guàrdia i/o assistència al detingut o pres sense que li correspongui dur a terme
aquest torn.

b.5. No excusar-se de la defensa del justiciable pel qual ha estat designat, estant immers en qualsevol dels
casos d'incompatibilitat regulats en l'article 4 d'aquest Reglament.

b.6. No continuar en la defensa del justiciable, havent cursat excusa o renúncia sense haver obtingut la
resolució favorable de la Comissió del Torn i/o del tribunal o jutjat competent.

b.7. No estar disponible per a la prestació del servei del torn de guàrdia durant tot el temps pel qual ha estat
designat per prestar-lo.

b.8. Renunciar i/o excusar-se dels assumptes pels quals ha estat designat pel torn d'ofici de forma reiterada,
sense causa legal i/o reglamentària justificada.

b.9. No comunicar amb el justiciable-detingut per causa imputable a l'advocat, o no prestar-li la deguda
atenció.

b.10. Atribuir-se designa, intervenint en diligències i/o assistint un detingut constant-li a l'advocat quan n'hi ha
un altre designat o de guàrdia.

b.11 L'advocat que designat per a prestar el servei del torn d'ofici, no ho faci de forma personal i en delegui
l'exercici de forma reiterada a un altre company.

b.12. Quan l'advocat designat d'ofici cobra honoraris del seu defensat, no comunicar-ho a la Junta de Govern i
no retornar les quantitats percebudes de la indemnització del Torn d'Ofici.

c) Es consideren faltes lleus:

c.1. No atorgar la venia quan hagi estat degudament sol·licitada.

c.2. No excusar-se del torn, defensant més d'un inculpat en un sol atestat, quan la defensa d'aquests siguin
contradictòries i/o contraposades

c.3. L'incompliment de la resta de les obligacions recollides en aquest Reglament, resolucions interpretatives
emeses per la comissió del Torn d'Ofici i/o qualsevol altra normativa col·legial posterior que es desenvolupi.

 

Article 43

La Comissió del Torn d'Ofici i Assistència al detingut a proposta del membre de la mateixa designat com a
instructor, podrà proposar a la Junta de Govern aquelles sancions que siguin procedents aplicar per les
infraccions comeses:

La sanció a aplicar per infraccions molt greus serà la suspensió en el torn d'ofici durant un temps superior a un
any i no superior a cinc anys o multa d'entre 5.001 euros i 50.000 euros, amb l'accessòria corresponent de la
devolució dels imports indegudament percebuts, en el cas que es tracti d'una falta en relació a la percepció
indeguda d'honoraris o compensacions econòmiques del torn.

La sanció a aplicar per infraccions greus serà suspensió en el torn d'ofici durant un temps no superior a un any
o multa entre 1.001 euros i 5.000 euros, amb l'accessòria corresponent de devolució dels imports
indegudament percebuts, en el cas que es tracti d'una falta en relació a la percepció indeguda d'honoraris o
compensacions econòmiques del torn.

La sanció a aplicar per infraccions lleus serà d'amonestació, consistent en advertiment per escrit o multa d'una
quantitat no superior a 1.000 euros.
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Article 44

El procediment sancionador es durà a terme d'acord amb allò que estableix la Normativa de l'advocacia
Catalana aprovada pel Plenari del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, en les seves
sessions dels dies 1 de febrer de 2008 i 2 de març de 2009 i d'acord amb allò que estableix la Llei 30/1992, de
26 de novembre, sobre règim jurídic sobre les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
amb aquelles altres normatives complementàries que siguin d'aplicació.

 

Article 45

Per unanimitat, la Comissió del Torn d'Ofici podrà proposar a la Junta de Govern, suspendre del Torn d’Ofici
cautelarment aquells advocats sobre els quals s'hagi obert expedient disciplinari quan els fets denunciats
sotmesos a investigació siguin d'entitat i gravetat suficients com per poder quedar dins el marc de qualsevol de
les faltes molt greus enumerades en aquest reglament.

La resolució de suspensió cautelar de la Junta de Govern serà notificada al lletrat afectat, que podrà presentar
al·legacions davant la pròpia Comissió del Torn d'Ofici en un termini de 10 dies hàbils següents a partir de la
notificació.

Una vegada transcorregut el termini perquè el Lletrat presenti les al·legacions contra la

suspensió cautelar, la Comissió del Torn d'Ofici elevarà la proposta a la Junta de Govern perquè en un termini
de 15 dies hàbils des de la recepció de la proposta emeti l'acord pertinent de ratificació o anul·lació de la
proposta de suspensió cautelar, la qual serà efectiva i executable des del dia següent a la seva notificació a
l'advocat afectat.

L'advocat suspès haurà de continuar en la defensa de tots els justiciables que li han estat assignats fins a
l'execució de la suspensió cautelar.

La mesura cautelar de suspensió es podrà mantenir mentre duri la tramitació de l'expedient sancionador, sense
que en cap cas pugui ser superior a sis mesos.

Pels casos de sobreseïment o arxiu de l'expedient disciplinari o sancionador, s'atribuiran al lletrat suspès
cautelarment tantes designes i dies de guàrdia com les que hagués obtingut normalment dins del període de la
suspensió cautelar, prèvia sol·licitud per escrit.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

La remuneració pels serveis d'assistència al detingut i del torn d'ofici, s'establirà segons l'escala aprovada per
conveni entre la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis
d'Advocats de Catalunya.

 

Segona

La Junta de Govern dictarà les normes necessàries per a l'execució, aclariment, interpretació i modificació
d'aquest reglament, previ informe a la Comissió.

 

 

Disposició transitòria

Pels alumnes inscrits a l'EPJ de l'Il·lustre Col·legi D'advocats de Terrassa o que hagin estat alumnes de la
mateixa, o de qualsevol EPJ homologada pel CICAC o CGAE, el requisit 1.c "acreditar tres anys d'exercici
professional efectiu i regular" serà plenament exigible a partir del dia 1 de gener del 2014. Sense perjudici de
que es compleixin també els requisits previstos en la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les
professions d'advocat i procurador del tribunals en redacció donada per la disposició final 3.2 del Reial decret
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llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils.

 

 

Disposició final única

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el DOGC.

 

 

Disposició derogatòria única

Aquest reglament deroga l'anterior, les modificacions realitzades al mateix i qualssevol altres acords, circulars i
instruccions de caire col·legial d'igual o inferior rang que el contravinguessin.

 

(13.169.101)
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