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De conformitat amb el que s'indica a l’article 32 de la Llei de Justícia Gratuïta, i 

20 del Reglament de Torn d’Ofici de l’ICAB quan l’advocat designat per Torn 

d’ofici consideri insostenible la pretensió que el ciutadà pretengui davant dels 

Tribunals, s’haurà de tramitar el corresponent incident d'insosteniblitat de la 

pretensió.  

Davant d’aquestes situacions, si el ciutadà accepta el 

consell de l’advocat de no  exercir l’acció pretesa, és 

convenient que  quedi documentalment registrat que el 

ciutadà ha estat informat i que, a la vista de la informació 

donada per l’advocat, renúncia a l’exercici d’accions 

judicials de forma expressa. Amb aquest document, 

l’ICAB podrà deixar sense efecte la designa, comunicant a 

la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta que la designa 

queda sense efecte per renúncia de l’interessat. 

 

En el cas que el ciutadà, malgrat el consell de l’advocat, manifesti la seva voluntat 

d'iniciar el procediment, l’advocat haurà de presentar davant de la Comissió 

d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona (c/ Pau Claris, 158, 3º, de Barcelona) en el 

termini de 15 dies, el corresponent informe motivat jurídicament, presentant la 

corresponent còpia  al Torn d’Ofici  com a justificació de l’actuació. 

 

Una vegada tramitat, serà la Comissió d’Assistència Jurídica  Gratuïta la que decidirà si 

el ciutadà té dret o no al  reconeixement del dret a justícia gratuïta per a l’exercici 

d’aquella pretensió. 

 

No és possible efectuar tràmit d'insostenibilitat en l’àmbit penal per la defensa 

d'imputats ni a la resta d’àmbits per la defensa de demandats. 

 

Des del SOJ s’intenta que moltes d’aquestes pretensions no arribin a designa, si bé la 

possibilitat que té l’ICAB de desestimar la sol·licitud del ciutadà és molt més limitada, 

ja que de conformitat amb l’article 15 de la Llei de Justícia Gratuïta, en aquest cas la 

pretensió ha de ser manifestament insostenible. 

 


