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nostra demarcació territorial i situacions similars
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En les situacions en les que es declara la falta de competència territorial del Jutjat o
Tribunal on hem estat actuant en virtut d’una designa d’ofici, i emplacen al nostre client
per comparèixer en un Jutjat o Tribunal en el que l’advocat no pot actuar per manca
d’adscripció al Torn corresponent o per ser un jutjat o tribunal de fora de l’àmbit de
competència territorial de l’ICAB, donat que el termini d’emplaçament és un termini
reduït, aconsellem que l’advocat faci arribar al Jutjat o Tribunal de destinació, dins de
termini, escrit compareixent i sol·licitant , per altressí al seu escrit, la designa de
professionals de torn d’ofici del col·legi del Jutjat o Tribunal de destinació, indicant
l’expedient de justícia gratuïta en virtut del que s’ha efectuat la designa, amb la finalitat
d’evitar els efectes de la manca de compareixença dintre de termini.
Aquest consell recull també la forma d’actuar quan hem de comparèixer davant del Tribunal
Suprem, en virtut de recurs de cassació que s’hagi pogut anunciar en el procediment en el que el
nostre client és part.
Finalment,, l’advocat també haurà de comparèixer directament quan el Procurador designat per
la representació del nostre client no estigui habilitat per la continuació en aquesta representació
davant de la interposició de recursos en segona instància.
En aquest cas, indicant l’expedient de justícia gratuïta es sol·licitarà, per altressí en l’escrit
compareixent davant del Tribunal dintre de termini, que el Tribunal s’adreci al Col·legi de
Procuradors pel nomenament de Procurador habilitat per a la representació del nostre client en
dita instància.
En la primera d’aquestes situacions és convenient presentar comunicació al Departament de
Torn d’Ofici de l’ICAB, amb la finalitat que aquest comuniqui a la Comissió d’Assistència
Jurídica Gratuïta el canvi de competència territorial i evitar al nostre client el duplicar
l’expedient.
En aquestes situacions l’ICAB nomena nou Advocat de la demarcació territorial competent si
aquesta és de l’ICAB o comunica a la Comissió d’Assistència jurídica Gratuïta per tal de que
aquesta sol·liciti el nomenament d’advocat al Col·legi de destí del procediment.

