
TRAMITACIÓ DE JUSTICIA GRATUÏTA RESPECTE DELS IMPUTATS A 

L’ÀMBIT PENAL I AQUELLS QUE HAGIN SOL·LICITAT ADVOCAT 

MITJANÇANT EL SISTEMA DE GUÀRDIA D’ESTRANGERIA PER A LA 

FASE ADMINISTRATIVA PRÈVIA AL PROCEDIMENT CONTENCIÓS-

ADMINISTRATIU 

Per tal de poder donar efectivitat a la tramitació de la justícia gratuïta en 

aquests àmbits, l’ICAB procedeix a requerir als ciutadans imputats a l’àmbit 

penal i aquells que hagin sol·licitat advocat mitjançant el sistema de guàrdia 

d’estrangeria,  mitjançant un sistema d’enviament de SMS certificat.  

En el cas de que no sigui possible aquest enviament per manca de constància 

del número  de telèfon mòbil del ciutadà, l’enviament es fa mitjançant carta a 

l’adreça que consti, requerint la seva  personació en les dependències de 

l’ICAB per portar a terme la tramitació de l’expedient per al reconeixement del 

dret a  la Justicia Gratuïta. 

De conformitat amb el que disposa l’art. 13 del Decret 252/96, de 5 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya,  si no es pot procedir a la seva 

tramitació (no compareix  de l’interessat, i/o  impossibilitat d’acreditar la 

documentació necessària), l’ICAB envia l’expedient a la Comissió 

d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, per a la seva continuació i 

resolució. 

Amb la  finalitat  de poder donar compliment als preceptes que regulen la 
justícia gratuïta, i que l’ICAB pugui portar a terme l’emissió de dictamen en el 
màxim d’expedients possibles, us demanem la vostra col·laboració, insistint en  
què en els fulls de justificació d’actuacions consti de forma clara la sol·licitud del 
ciutadà de tramitar el reconeixement de  la Justícia Gratuïta,  la marca de què 
autoritza a rebre comunicacions, el telèfon mòbil (si en té) i l’adreça complerta 
del ciutadà, amb indicació del Codi Postal, i que el full sigui degudament signat 
pel ciutadà. 

Si durant la relació amb el client, aquest us manifesta que renuncia a la 
tramitació de  justícia gratuïta, que us vol contractar com advocat de lliure 
elecció o us demanen la vènia per elecció privada del client d’un altre Advocat, 
us preguem que  documenteu aquest canvi en forma clara (renúncia expressa  
del client a la tramitació de la  justícia gratuïta en el primer supòsit, encàrrec 
professional específic en el segon i sol·licitud i concessió de vènia o document 
acreditatiu de designa d’advocat de lliure elecció en el procediment)  i  ens 
comuniqueu aquesta incidència , amb la finalitat de poder arxivar l’expedient de 
justícia gratuïta i que pugueu reclamar els vostres honoraris professionals per 
la tasca realitzada al vostre client. 

 

 


