SOL·LICITUD DE REVOCACIÓ DE DISPENSA I INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE
DEFENSA D’OFICI

El/La Sr./Sra. ................................................................................................., advocat/da
col·legiat/da exercent a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb el número
de col·legiat/da...........................,
EXPOSA:
Que compleix els requisits establerts al Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en quant a:

 Haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria
que es vol inscriure i haver superat els cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o
curs equivalent degudament homologat pel Consell de Col·legis de Catalunya o
curs especialitzat equivalent.

 Haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria
que es vol inscriure al·legant que concorren en el sol·licitant mèrits o
circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei,
acompanyant a la present els següents documents:
........................................................................................

........................................................................................

 Que no es dona la concurrència de cap dels supòsits d’ incompatibilitat previstos a
les normes 3a i 4a de les normes del Consell dels Il·lustre Col·legis d’ Advocats de
Catalunya, referents al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, aprovades per acord
del Consell de 3 de juliol de 1998, DOGC 2690 de 28/07/98, i article 6 del Reglament
del Servei de Defensa d’Ofici.

 Que es dona la concurrència d’algun dels supòsits d’ incompatibilitat previstos als
apartats a, b i/o c de l’art. 6 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.

NOTA: Els requisits per causar alta al Torn d’Ofici, en forma general i a cadascú
dels Torn especialitzats, es troben regulats al Reglament del Servei de Defensa
d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’ICAB, que es troba disponible al web
www-icab.cat, apartat de Normativa professional.
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INSCRIPCIÓ AL TORN D’OFICI. MATÈRIES
ÀREES GENERALS
PENAL
General







Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs
Arenys de Mar
Berga
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Violència de Gènere (Imputats)
Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs

CIVIL
Civil







Canònic
 Àrea Metropolitana de Barcelona
Hipotecari

Jurat







Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs
Arenys de Mar
Berga
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

SOCIAL – ADMINISTRATIU
 Social
 Administratiu

Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs
Arenys de Mar
Berga
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú







Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs
Arenys de Mar
Berga
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Família







Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs
Arenys de Mar
Berga
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

NOTA: Els requisits per causar alta al Torn d’Ofici, en forma general i a cadascú
dels Torn especialitzats, es troben regulats al Reglament del Servei de Defensa
d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’ICAB, que es troba disponible al web
www-icab.cat, apartat de Normativa professional.
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ÀREES ESPECIALS

MENORS
Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs

PENITENCIARI
 Jutjats de Vigilància Penitenciaria
VIOLÈNCIA DE GÈNERE- VÍCTIMES

ESTRANGERIA
 Àrea Metropolitana de Barcelona
MENORS NO ACOMPANYATS






Àrea Metropolitana de Barcelona:
 Barcelona ciutat
 Llobregat
 Besòs
Arenys de Mar
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

 Àrea Metropolitana de Barcelona

SOL·LICITA
Ser inscrit/ta al Servei de Defensa d’Ofici en les especialitats i zones que el full adjunt a
aquesta instància especifica, autoritzant les comunicacions a través del correu electrònic
que consta introduït a la base de dades de l’ICAB (d’acord amb el que disposa l’art. 3 del
Reglament del Servei de Defensa d’Ofici).

Barcelona, a..............................de.......................de…………………………………..

Signat:

NOTA: Els requisits per causar alta al Torn d’Ofici, en forma general i a cadascú
dels Torn especialitzats, es troben regulats al Reglament del Servei de Defensa
d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’ICAB, que es troba disponible al web
www-icab.cat, apartat de Normativa professional.
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Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable:
Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Finalitat: Gestió i tramitació de les sol·licituds presentades per obtenir el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, així
com la gestió de les assistències al detingut i de les actuacions realitzades pels advocats d’ofici.
Legitimació:
Llei 1/1996, de 10 de Gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta. Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i
Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Destinataris:
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, Il·lustres Col·legis d’Advocats del territori nacional,
CICAC, CGAE, Advocats, Administració de Justícia, Administracions Públiques, Il·lustre Col·legi de la Advocacia de Barcelona, Il·lustre
Col·legi de Procuradors en compliment de obligacions estatutàries i obligacions legals.
Drets:
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de
protecció de dades
Informació addicional: per més informació sobre la política de protecció de dades pot consular més abaix
Informació Addicional de la política de Protecció de Dades
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds presentades per obtenir el
reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, així com realitzar la gestió de les assistències al detingut i de les actuacions
realitzades pels advocats d’ofici.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que siguin necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries com
els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades pel tractament amb la finalitat indicada és la Llei 1/1996, de 10 de Gener,
d’Assistència Jurídica Gratuïta, Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, així com el consentiment per escrit atorgat pel justiciable en el full de sol·licitud de justícia gratuïta.
Tractament de dades per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, Il·lustres Col·legis d’Advocats del territori nacional,
CICAC, CGAE, Advocats, Administració de Justícia, Administracions Públiques, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Il·lustre
Col·legi de Procuradors, en compliment de obligacions estatutàries i obligacions legals.
Les dades seran cedides, d'acord amb Llei 1/1996, de 10 de Gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta i Reglament del Servei de Defensa
d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona, Il·lustres Col·legis d’Advocats del territori nacional, CICAC, CGAE, Advocats, Administració de Justícia, Administracions
Públiques, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Il·lustre Col·legi de Procuradors, en compliment de obligacions estatutàries
i obligacions legals.
Les categories de dades que es tracten són:
Usuaris del servei: dades de caràcter identificatiu, dades de contacte, imatge, circumstàncies socials, infraccions i sancions
administratives, dades professionals, detalls de l’ocupació, dades econòmiques i financeres i d’assegurances.
Col·legiats: dades de caràcter identificatiu, número de col·legiat, dades de contacte, imatge, dades professionals, detalls de l’ocupació,
dades econòmiques i financeres i d’assegurances.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
•
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
•
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per
a les finalitats que van ser recollides.
•
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest
cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
•
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se
al tractament de les seves dades. L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici
o la defensa de possibles reclamacions.
•
Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els
supòsits de tractaments que permet el RGPD.
•
Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa
que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com
el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a
presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214,
Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas podrà retirar, el seu consentiment en qualsevol moment sense que
la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

NOTA: Els requisits per causar alta al Torn d’Ofici, en forma general i a cadascú
dels Torn especialitzats, es troben regulats al Reglament del Servei de Defensa
d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’ICAB, que es troba disponible al web
www-icab.cat, apartat de Normativa professional.
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